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RESUMO 

Este estudo descreve as características da Era do Conhecimento e como estas impactam a 
sociedade e as organizações empresariais. Na Era do Conhecimento, o que representa a 
riqueza é a informação e o conhecimento, o intangível prevalece sobre o tangível. Neste 
cenário, os trabalhadores, detentores do conhecimento, assumem a posição de ativo mais 
valioso dentro das organizações, exigindo uma nova forma de gestão de pessoas. O capital 
humano precisa ser gerido de forma que integre as vantagens competitivas de uma 
organização. Neste momento, a função de Recursos Humanos se depara com desafios que 
representam necessidade de mudanças na gestão de pessoas, tais como, atuar 
estrategicamente, fazendo face a questões críticas no atual cenário, como a retenção de 
talentos. Considerando a questão crítica de retenção de talentos, foi desenvolvido estudo de 
caso com pesquisa descritiva em uma empresa brasileira do setor de óleo e gás, com o 
objetivo de identificar o grau de influência de fatores de gestão de pessoas para a intenção de 
permanência como empregado na empresa. Os resultados revelam que os fatores apontados 
como influentes para a intenção de permanência como empregado na empresa estão alinhados 
com as características do trabalhador do conhecimento, que priorizam o trabalho em equipe e 
a atuação em atividades desafiadoras e que tenham real significado para a organização. 

Palavras-chave: intenção de permanência, Era do Conhecimento, talentos, gestão de pessoas 



ABSTRACT 

This study describes some characteristics of the Knowledge Era and how it impacts society 
and business organizations. In the Knowledge Era, information and knowledge are the real 
riches, the intangibles prevail over the tangibles. In this scenario, the workers, the owners of 
the knowledge, become the most valuable assets in the organizations, and this requires a new 
strategy for people management, that is, the human capital must be managed in such a way as 
to become part of the competitive advantages of the organizations. At this moment, the 
Human Resources function faces some challenges that represent the need for change in the 
way people are managed, such as acting in a strategic way, facing criticaI issues in the present 
scenario, for example, the need for retention of talents. Considering the criticaI issue of the 
retention of talents, a case study was developed using descriptive research in a Brazilian oil 
and gas company, in order to identify the leveI of influence of people management practices 
on to the intention to continue as an employee of the company. The results show that the 
practices elected as relevant for the intention of continuing as an employee of the company 
are aligned with the knowledge workers' characteristics, which emphasize team work and 
participation in challenging activities with real significance for the organization. 

Key-words: intention to continue, Knowledge Era, talents, people management 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos recentes evidenciam uma nova preocupação para a gestão de Recursos 

Humanos, no Brasil e no mundo. Percebe-se que as empresas, de modo geral, estão 

particularmente preocupadas com as questões de atração e retenção de talentos. Cada vez 

mais se faz imperativo, para o sucesso das organizações, atrair e reter profissionais que façam 

a diferença, que consigam levar e manter uma empresa em patamares superiores de 

performance, ajudando-a na difícil tarefa de apresentar desempenho superior em mercados 

globalizados e competitivos como é visto nos dias de hoje, início do século XXI, na Era do 

Conhecimento. 

Baseado principalmente nos autores Toffler (1980; 1990), Pfeffer (1994), Drucker, 

(1996; 1997; 2001), Pink (2001), Davenport (2001), Covey (2002), Rodriguez (2002), Mayo 

(2003), Sarsur (2003), Lacombe (2005), Friedman (2005) e Izawa (2006), o presente trabalho 

contextualizará a realidade atual do mundo empresarial na Era do Conhecimento, e a 

importância do ser humano neste cenário sob a ótica do capital intelectual. Dessa forma, 

apresentar-se-á uma descrição sobre a Era do Conhecimento, do trabalhador do conhecimento 

e do significado de talento. 

Considerando principalmente a visão de Marras (2000) e Araujo (2006), far-se-á uma 

descrição da evolução da gestão de RH e, sob a visão de Ulrich (1998; 2005), relacionar-se-á 

as características de uma atuação estratégica para a função RH. 

Observando resultados de pesquisas e publicações já realizadas, são apontados os 

principais desafios postos à área na atualidade, onde é possível perceber, como críticas para a 

gestão de pessoas nos dias de hoje, as questões de atração e retenção de talentos. 

Assim sendo, por meio de um estudo de caso, que irá focar na questão crítica de 

retenção, procura-se identificar quais os principais fatores de gestão de RH que influenciam 

para a intenção de permanência de empregados em cargos críticos de uma empresa brasileira, 

a qual atua no segmento de energia. Portanto, a questão problema que se apresenta busca 

determinar o grau de influência de práticas de gestão de pessoas, para a intenção de 

permanência de profissionais em cargos críticos em uma companhia brasileira da indústria de 
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óleo e gás, na Era do Conhecimento. O estudo também traz essa visão considerando os 

empregados dos cargos críticos segmentados por faixas etárias correspondentes às gerações 

Y, X e Baby Boomers. A companhia alvo do estudo será doravante denominada Companhia 

ENERGIA. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo da pesquisa 

Apresentar o grau de influência de fatores de gestão de pessoas para a intenção de 

permanência como empregados, de profissionais que atuam em cargos críticos, em uma 

companhia brasileira da indústria de óleo e gás, na Era do Conhecimento. 

1.1.2 Objetivos secundários 

• Destacar as características da Era do Conhecimento e sua influência sobre os 

trabalhadores. 

• Evidenciar a evolução da gestão de RH e os principais desafios enfrentados na Era do 

Conhecimento. 

• Contribuir para a orientação da função RH quanto à promoção de práticas de gestão de 

pessoas que reforcem a retenção de seus talentos. 

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo considerou como alvo para investigação, a análise de fatores 

relacionados à gestão de pessoas que possam ter relação com a intenção de permanência como 

empregado na Companhia ENERGIA, de profissionais ligados a cargos críticos para a 
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atividade fim da indústria de óleo e gás, os quais são disputados por empresas que atuam neste 

setor em nível mundial. O estudo considerou somente algumas áreas da Companhia 

ENERGIA, sendo tais áreas também consideradas críticas para a atividade fim da Companhia 

ENERGIA, como Exploração e Produção de Petróleo e Engenharia. 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A competitividade em nível global, o crescimento acelerado de países do continente 

asiático como China e Índia e a transição de uma economia baseada na era industrial para uma 

economia baseada na era da informação e do conhecimento apresentam às organizações novos 

desafios à gestão dos negócios. 

Uma das áreas fortemente impactadas por este novo cenário é a gestão de pessoas, 

pois se faz necessário compreender o perfil do trabalhador do século XXI, quais as influências 

que este traz, o que lhe desperta interesse numa organização, o que considera importante para 

permanecer como empregado em uma organização e como se pode obter o melhor 

desempenho destes trabalhadores a fim de se ter o capital humano como uma das vantagens 

competitivas de uma organização. 

De maneira geral, a disputa por talentos tem se tomado uma das grandes preocupações 

de empresas do mundo todo, pois estudos revelam escassez de mão-de-obra especializada em 

diversos setores industriais e em diversas partes do globo. A indústria petrolífera é um dos 

setores que vem enfrentando com intensidade as pressões de tais dificuldades. 

Este estudo procura contribuir com o entendimento sobre o grau de influência de 

diversas práticas de gestão de pessoas para que os profissionais que atuam em cargos críticos 

à atividade-fim da empresa ENERGIA sintam-se com a intenção de permanecer como 

empregados da mesma. Os resultados do presente estudo poderão subsidiar ações estratégicas 

na gestão de recursos humanos da empresa ENERGIA, bem como apontar ao setor petrolífero 

o que é importante para a gestão estratégica dos seus recursos humanos. Esses resultados 

poderão, também, servir de referência para a realização de novas pesquisas sobre os fatores 
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que mais se destacam na gestão de talentos do século XXI para profissionais da indústria 

petrolífera de modo geral. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A ERA DA ECONOMIA DO CONHECIMENTO 

Para evidenciar as características de um momento importante da evolução da 

sociedade e os seus impactos sobre o mundo do trabalho, mais especificamente sobre a gestão 

de pessoas, foram identificados autores e estudos que buscam retratar as características e o 

funcionamento de uma sociedade baseada na abundância de informações e na valorização da 

criatividade humana como fatores críticos para a obtenção do sucesso nas organizações 

contemporâneas, as quais só conseguirão sobreviver se souberem atuar com desenvoltura na 

Era da Economia do Conhecimento. 

Na clássica obra "A Terceira Onda" (1980), Alvin Toffler dividiu a evolução da 

economia em três grandes ondas de transformação. A Primeira Onda começou por volta de 

8000 a.c.; fortemente baseada na agricultura, dominou até 1750 d.C., quando se inicia a 

Segunda Onda, a qual é representada pela civilização industrial e que atingiu o seu auge na 

década de 1950 quando, principalmente nos Estados Unidos, o número de trabalhadores de 

serviços gerais e de colarinho branco superou o de trabalhadores com macacão. Ainda nesta 

década, com a introdução intensa de computadores e inovações de alto impacto para a época, 

surge a Terceira Onda, puxada pelo uso de alta tecnologia, trazendo uma economia baseada 

na informação e no conhecimento. 

O quadro 1 demonstra os diferentes estágios do desenvolvimento econômico, 

apresentando as principais características de cada um deles, ou seja, das ondas de 

transformação citadas na obra de Toffler. 



Estágios do Desenvolvimento Econômico 

Carac:t8risttcas 

Setor econômico lidar 

Natureza das 
tecr,oIogias dominantes 

PrlncJpals tipos de 
produtos de 
consumo 

NatunlZll chI maior ~rte 
dospro~de 

produçh 

Principais fatoras de 
rlqu.za e Cl'MClmento 
econ6mlco 

Pré-industrial, I 
agrário Industria 

• Agricultura • Industria 

• Trabalho e recursos • Cepilal intensivo 
naturais intensivo 

• Alimentos e vestuário 
artesanal 

e Bens industriais 

• Interação homem • Interação homem 
natureza máquina 

• Produtividade da 
natureza (fertilidade 

• Produtividade do do solo. clima. 
trabalho recursos biológicos) 

Quadro 1: Estágios do Desenvolvimento Econômico 
Fonte: Banco Mundial apud CNI, (2004) 

• Serviços 

• Conhecimento 
intensivo 

• Serviços de 
informação e de 
conhecimento 

e Interação homem 
homem 

e Inovação 
(produtividade 
intelectual) 
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Atualmente, o uso abundante da informação, disponível de diversas formas e a todo 

tempo e hora, bem como a obtenção e uso de conhecimentos com agilidade e precisão, 

passaram a ser a base fundamental para o desenvolvimento desta nova economia. 

Os tradicionais fatores de produção como terra, mão-de-obra e capital não 

desaparecem na Era do Conhecimento, mas passam a ser secundários dando lugar ao 

conhecimento que é o recurso básico para os indivíduos e as organizações. (Drucker,1996). 

Diante da globalização, da informatização e da intangibilização as fontes fundamentais de 

riqueza são o conhecimento e a informação. (Izawa, 2006) 

Covey (2002) ressalta que nos anos 80 e 90 iniciou-se o processo de transição da Era 

Industrial para a Era da Informação. 

Alguns autores se referem à Era do Conhecimento como Era da Informação ou Era do 

Capital Intelectual. 

Com o avanço das tecnologias de informação, em especial da micro informática, que 

possibilitou o uso em massa de computadores por trabalhadores de todo o mundo, e seguido 
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pelo advento da internet que permitiu a interligação de computadores e troca de informações 

em tempo real, a humanidade ingressa definitivamente na era da informação e se tem uma 

nova forma de atuação da sociedade, com impacto tanto na vida dos indivíduos como nas 

organizações empresanaIs. 

Nesta era, a informação passa a representar papel de fundamental importância no 

mundo das organizações, alterando consideravelmente o foco de ativos fixos para os ativos 

intangíveis, os quais estão fortemente baseados em aspectos que consideram o saber como 

fator crítico. 

"Na Terceira Onda da economia o que conta não são mais os edifícios ou as máquinas 

de uma companhia, mas sim o poder de sua força de marketing e vendas, a capacidade 

organizacional de seus administradores e as ideias de seus empregados." (TOFFLER, 1990) 

Segundo Rodriguez (2002), a transição da Sociedade Industrial para uma sociedade 

baseada em informação e no conhecimento tem como motivação a revolução da informação 

que eliminou as fronteiras digitais, podendo ser trocada em qualquer mídia e de forma global 

e o próprio conhecimento, que possui valores intangíveis e está em constante mutação. 

Valor intangível é um conceito de extrema importância no estudo da sociedade do 

conhecimento, uma vez que remete àquilo que não se pode identificar fisicamente como a 

maior riqueza que as organizações e os indivíduos podem possuir. 

Lacombe (2005) traz o conceito de ativo intangível, definindo-o como um ativo que 

não tem substância física, mas proporciona benefícios econômicos, tais como competências 

dos gerentes, sua experiência e conhecimento da empresa, relações com os clientes atuais e 

potenciais, o conhecimento de suas preferências, relações com fornecedores atuais e 

potenciais e conhecimento de seus pontos fortes e fracos, marcas registradas, imagem da 

empresa no público e na mídia, pesquisas em desenvolvimento e manuais. Destaca que, 

dependendo do grau em que os ativos intangíveis contribuem para os resultados de uma 

organização, estes podem ser considerados estratégicos e assim de alto valor para a 

organização. 
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Tal fato tem trazido desafios e novas realidades para a gestão contábil das empresas. 

Agora o processo de avaliação de empresas precisa levar em consideração fatores que até 

então não eram tão significativos em uma era baseada fortemente nos ativos fixos, como foi 

na era industrial. 

Embora já se esteja no século XXI, Mayo (2003) chama a atenção para a precariedade 

de avaliação dos ativos intangíveis de uma organização, quando lembra que a avaliação de 

mercado de uma empresa - o preço de suas ações multiplicado pelo número de ações - é o 

que o mercado diz que ela vale em um determinado momento no tempo. Porém, um 

expressivo hiato tem aparecido nos dez últimos anos entre isso e o valor da empresa 

estabelecido pelo mercado. Tal hiato representa o valor crescente alocado aos ativos 

intangíveis. Menos de 3% do valor na Microsoft é contabilizado por ativos financeiros e 

físicos tangíveis. 

Em matéria de capa, com o título "As pessoas no balanço" a revista Melhor RH de 

agosto de 2007 chama a atenção para a necessidade de mensuração dos ativos intangíveis nos 

balanços das empresas. No entanto, ainda não existe forma de contabilizar os ativos 

intangíveis de forma separada, sendo que tais ativos são calculados como um todo. No Brasil 

a legislação ainda não prevê normas e regras para a contabilização dos ativos intangíveis, 

porém a Companhia Suzano Papel e Celulose publicou em 31 de dezembro de 2004 o valor 

dos seus ativos intangíveis, calculado a partir da diferença entre o seu valor de mercado, 

baseado na cotação de suas ações, e o seu patrimônio líquido. (Melhor RH, 2007) 

Em estudo realizado no ano de 2004 no Brasil pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), sobre a contribuição da indústria para a reforma da educação superior no 

país, o mesmo ressalta que a indústria vive um processo de transformação nos quais os seus 

principais ativos deixaram de ser máquinas e prédios e passaram a se concentrar em ativos 

intangí veis. 

Segundo Mayo (2003,2), "Não podemos detectar os ativos intangíveis do mesmo 

modo que fazemos com os ativos físicos e financeiros". 

Diretamente relacionado com a importância dos ativos intangíveis, Ulrich (2000) 

ressalta que o conhecimento tomou-se uma vantagem competitiva direta para as empresas que 
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vendem ideias e relacionamentos e uma vantagem competitiva indireta para todas as 

organizações que tentam se diferenciar pela forma como atendem os clientes. Lacombe (2005) 

diz que, nos dias de hoje, com a velocidade das mudanças cada vez maior, o conhecimento 

toma-se a principal vantagem competitiva da organização. 

Considerando-se a abordagem estratégica da teoria da visão baseada em recursos, de 

Barney (1991), é possível afirmar que o conhecimento pode se tomar um recurso interno de 

extrema importância para potencializar a competitividade de uma organização, cabendo aos 

gestores trabalhar o conhecimento gerado em seus negócios de forma que apresentem as 

características de uma vantagem competitiva, tendo um alto valor para a organização, sendo 

um recurso raro, de difícil imitação e do qual a organização consiga se beneficiar 

integralmente. 

No livro "O Mundo é Plano", Friedman (2005) compara sua chegada à Índia com a 

chegada de Colombo. Colombo foi à busca de bens fisicos, tais como metais preciosos, 

especiarias e seda, o que tinha valor naquele tempo; já Friedman estava em busca do que tem 

valor nos dias de hoje, como componentes lógicos, inteligência, trabalho intelectual, 

protocolos de transmissão e últimas novidades da engenharia óptica. Bangalore, na Índia, é 

hoje um exemplo da economia baseada na Era da Informação e do Conhecimento. 

Por meio de maciços investimentos em tecnologia, que possibilitam conectividade em 

banda larga no mundo inteiro, barateamento dos computadores e a explosão de softwares 

capazes de distribuir operações e mandar pedaços para diferentes cidades do mundo, é 

possível estabelecer uma plataforma com base na qual o trabalho pode ser realizado de 

qualquer ponto do globo. (FRIEDMAN, 2005) 

o quadro 2 faz um paralelo entre o perfil da Sociedade Industrial e a Sociedade do 

Conhecimento, contrapondo suas principais características. 



Sociedade Industrial Sociedade do Conhecimento 

Trabalho não-especializado Trabalho especializado e baseado em 

conhecimento 

Tarefas repetitivas Trabalho inovativo e com sentimento 

Treinamento corno um evento pontual Educação contínua 

Trabalho individual Times de trabalho 

Organização funcional Times de projeto auto gerenciáveis 

Visão segmentada e especializada Especialista com visão sistêmica 

Poder nos chefes Poder nos clientes e nos trabalhadores do 

conhecimento 

Coordenação superior Coordenação entre pares 

Quadro 2: Mudança de perfil da Sociedade Industrial para a Sociedade do Conhecimento 
Fonte: Rodriguez, (2002) 
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O entendimento sobre a dinâmica da Era do Conhecimento, necessariamente, remete 

ao estudo dos principais atores deste novo cenário, os detentores do conhecimento, quais 

sejam, os trabalhadores do conhecimento. Dessa forma, este capítulo procura apresentar a 

importância que estes trabalhadores têm nesta era, suas características, bem corno evidenciar a 

preocupação das organizações em identificá-los e assim poder geri-los de forma adequada. 

Ao se falar sobre a importância das pessoas e principalmente sobre o conhecimento 

que detêm, depara-se com um conceito largamente utilizado pelos autores e estudiosos sobre a 

Era do Conhecimento: o conceito do Capital Intelectual. Stewart (1994) apud Mayo (2003) 

diz que nesta era a riqueza é produto do conhecimento, e define o capital intelectual corno 

conhecimento, informação, propriedade intelectual e experiência que pode ser posta em uso 

para criar riqueza, podendo ser encontrado nas estruturas, nos clientes e nas pessoas. 

Segundo Araujo (2006), quando se referenciar a organizações, deve-se falar de 

pessoas dotadas de habilidades e conhecimentos, considerados os maiores fatores 

competitivos destas, o que na verdade já acontece desde a abordagem comportamental, 
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quando se começou a verificar a importância do ser humano, o qual passou a ocupar espaço 

de relevância nos estudos organizacionais, sendo considerado sua peça-chave. Porém, na 

atualidade, início do século XXI, observa-se que o foco dado às pessoas como fator crítico de 

sucesso nas organizações tem atingido o seu momento mais expressivo. 

Consoante Mayo (2003), as pessoas são os elementos geradores de valores decisivos, 

qualquer que seja a natureza da organização e se a mesma se baseia exclusivamente no 

conhecimento, são as pessoas os únicos elementos que têm importância. Berwig (2007) 

ressalta que nas relações trabalhistas modernas é o profissional que detém o bem maior das 

empresas, o conhecimento. 

Covey (2002) evidencia a grande diferença entre a Era Industrial, onde o principal 

ativo era o equipamento, não as pessoas e a Era da Informação, onde o principal ativo são as 

pessoas, não o capital, nem os equipamentos. 

Na figura 1, demonstra-se que o capital humano da empresa fica no quadrante superior 

direito, permitindo fazer relação com o conceito de vantagem competitiva na visão de Barney 

(1991), citado anteriormente. 

Baixo valor Alto valor 
L... agregado; agregado; :::J 

+-' Difícil de substituir Difícil de substituir :.;:::; 
Cf) 
..c 
:::J 
Cf) 

Q) 
"O 
Q) 

"O co 
"O Baixo valor Alto valor :::J 
u agregado; agregado; ~ 
o Fácil de substituir Fácil de substituir 

Valor agregado 
Figura 1: Tipos de Recursos Humanos 
Fonte: Lacombe (2005) apud Stewart (1998) 
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Pfeffer (1994) salienta que as fontes de vantagem competitiva sempre mudam no 

decorrer do tempo, mas enfatiza que organizações que apresentam vantagem competitiva 

sustentada, o tem devido à forma como administram a sua força de trabalho e não por 

dominarem tecnologias, patentes ou posições estratégicas. 

Covey (2002) destaca que na Era do Conhecimento as organizações devem tratar os 

trabalhadores como investimento e não como despesa, e, dessa forma, retratar de forma 

coerente o verdadeiro valor que o capital humano apresenta nos tempos atuais. 

Drucker (2001) diz que o trabalhador do conhecimento difere de qualquer trabalhador 

anterior, pois ele tem a posse dos meios de produção e os leva consigo. Pink (2001) 

acrescenta que na economia industrial as ferramentas necessárias para gerar riqueza eram 

muito caras e complexas para serem de uma só pessoa, mas nos dias de hoje as ferramentas 

necessárias para gerar riqueza podem ser facilmente adquiridas, operadas e armazenadas por 

um único indivíduo. E mesmo com o aumento do desemprego, as organizações precisam dos 

indivíduos mais do que os indivíduos precisam das organizações. 

Os trabalhadores de conhecimento ainda precisam de ferramentas de produção, seja 

um computador, um aparelho de ultrassonografia ou um telescópio, mas a máquina não diz ao 

trabalhador de conhecimento o que fazer, muito menos como fazer e, sem esse conhecimento, 

que pertence ao trabalhador, a máquina é improdutiva. (LACOMBE, 2005). Drucker (1997) 

afirma que o conhecimento está se transformando no recurso-chave e para ser efetivo o 

conhecimento tem de ser especializado. 

A humanidade tem evoluído expressivamente no desenvolvimento tecnológico, na 

capacidade de resolução de problemas, na análise de variáveis complexas, mas ao mesmo 

tempo, toda essa tecnologia avançada, disponível por meio de modernos computadores, 

máquinas e equipamentos, exige cada vez mais alto grau de conhecimento e capacitação das 

pessoas para extrair o melhor destes recursos. 

Davenport (2001) compara os profissionais do conhecimento a trabalhadores

investidores num empreendimento, que esperam retomo sobre o capital humano que estão 

empregando em determinado negócio. Sugere que administradores que lidam com 

investidores de capital humano não devem preocupar-se apenas com redução de pessoal, 
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eliminação de níveis hierárquicos e aprimoramento do quadro funcional, mas também em 

como desenvolver os indispensáveis trabalhador-investidores que contribuem tanto para a 

empresa que, sem eles, esta não poderia sobreviver, nem muito menos prosperar. 

Mayo (2003) também entende que as pessoas emprestam seu capital humano para uma 

organização porque esperam receber algum valor, sob diferentes formas, como retomo. 

Porém, chama a atenção para o fato que tais trabalhadores se tomam um ativo capaz de gerar 

valor e, supondo que foram selecionados acertadamente, não se deseja perdê-los. 

Nos tempos atuais, para enfrentar a competição do mercado e se destacar em 

inovações e vantagens competitivas, as organizações têm procurado descobrir a melhor 

maneira de investir nas pessoas, responsáveis, em última instância, pelo desenvolvimento de 

soluções diferenciadas. Uma dessas preocupações é a gestão dos talentos, pois se acredita que 

eles, efetivamente, poderão criar e implementar avanços para as empresas. (SARSUR et.al 

2003) 

Para Michaels, Handfield e Axelrod (2002) apud Sarsur (2003), "talento é o conjunto 

de habilidades de uma pessoa, seus dons, conhecimento, experiência, inteligência, 

discernimento, atitude, caráter e impulsos inatos, e que inclui sua capacidade de aprender." 

A Consultoria Deloitte, por meio de publicação na revista Deloitte Research (2004), faz 

referência ao termo "talento crítico" e o define como "os grupos e pessoas que impulsionam uma 

parte desproporcional dos resultados do negócio de uma empresa e geram um valor superior a 

média para clientes e acionistas." 

o Talento Crítico possui capacidades muito desenvolvidas e amplos 
conhecimentos, não só do próprio trabalho, mas também em como fazer as coisas 
acontecerem dentro da empresa. São profissionais sem os quais as empresas não 
poderiam atingir suas estratégias. São por exemplo cientistas e profissionais 
sanitários que desenvolvem remédios de êxito que impulsionam o crescimento das 
indústrias farmacêuticas. Nas indústrias petrolíferas, são os geólogos e engenheiros 
petrolíferos que encontram e extraem óleo. No setor manufatureiro, são os 
operários que fabricam com precisão seguindo as normas da metodologia seis 
sigmas. (2004). 
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2.3 ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DE RH NA ERA DO CONHECIMENTO 

Como visto, a Era do Conhecimento traz uma nova realidade, uma nova forma de 

organização da sociedade, baseada fortemente na exploração do conhecimento como elemento 

principal para a produtividade e para o aumento de competitividade. O capital humano é fator 

de extrema importância neste cenário, pois se bem desenvolvido e gerenciado trará a 

contribuição que fará a diferença para o sucesso das organizações, garantindo vantagem 

competitiva sustentável para aquelas que conseguirem contar com os melhores talentos em 

seus quadros. 

Uma área que surge com a grande responsabilidade de possibilitar que as organizações 

consigam extrair o melhor resultado de seus talentos, gerenciando de forma eficaz o recurso 

mais precioso na Era do Conhecimento, é a área de Recursos Humanos, que vem assumindo 

participação estratégica na condução dos negócios. O presente capítulo apresenta a evolução 

da gestão de RH ao longo do tempo, desde que surgiu como uma função dentro das 

organizações empresariais, chegando ao início do século XXI, quando suas preocupações e 

seus modelos de gestão são desenhados para uma real atuação estratégica. 

Conforme Araujo (2006), no Brasil, antes dos anos 30, a gestão de pessoas estava 

relacionada tão somente com a administração de pessoal e apresentava como funções básicas 

o recrutamento e seleção de pessoas. Na década de 30, com a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, surge uma verdadeira legislação do trabalho. No ano de 1943, 

por meio do Decreto nO. 5.452, foi instituída a Consolidação das Leis do Trabalho, sendo que 

tal fato trouxe a criação dos departamentos de pessoal. 

Os departamentos de pessoal eram os responsáveis pela realização das rotinas 

trabalhistas e das tarefas administrativas, como recrutamento e seleção, treinamento, demissão 

e folha de pagamento. No período que foi até a década de 70, tais departamentos eram geridos 

basicamente por advogados, dado o intenso foco no controle legal-trabalhista. 

A partir da década de 70, a área de RH começa a ser moldada buscando ampliar o foco 

legal-trabalhista para abordagens de maior relacionamento com a teoria das organizações, 

estudos de estilos gerenciais, desenvolvimento organizacional, tendências da teoria das 
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organizações e mudança organizacional, passando a contar também com profissionais das 

áreas de administração e psicologia. Nesse momento ficam fortalecidas as atividades de 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, ficando para um outro plano as rotinas 

trabalhistas e de forte cunho legal-trabalhista. (ARAUJO, 2006) 

Os quadros 2 e 3 demonstram o crescimento da Função RH por meio do aumento de 

suas responsabilidades, porém ainda se vê que a área tem uma forte característica operacional 

e inicia o seu envolvimento em uma abordagem estratégica. 

R esponsa I I a es a bTd d d F unçao e - d P essoa 
Até 1950 De 1950 a 1970 

Controles de Frequência Controles de Frequência 
Faltas ao Trabalho Faltas ao Trabalho 
Pagamentos Pagamentos 
Admissões e Demissões Admissões e Demissões 
Cumprimentos da CL T Cumprimentos da CL T 

Serviços Gerais 
Medicina e Higiene 
Segurança Patrimonial 
Segurança Industrial 
Contencioso Trabalhista 
Cargos e Salários 
Benefícios 
Recrutamento e Seleção 
Treinamento 

Quadro 3: Responsabilidades da Função de Pessoal 
Fonte: Marras, 2000 

De 1970 até 1999 
Controles de Frequência 
Faltas ao Trabalho 
Pagamentos 
Admissões e Demissões 
Cumprimentos da CL T 
Serviços Gerais 
Medicina e Higiene 
Segurança Patrimonial 
Segurança Industrial 
Contencioso Trabalhista 
Cargos e Salários 
Benefícios 
Recrutamento e Seleção 
Treinamento 
Avaliação de Desempenho 
Qualidade de Vida 
Desenvolvimento Gerencial 
Relações Trabalhistas 
Sindicalismo 
Desenvolvimento Organizacional 
Estrutura Organizacional 



Tecnicista 

Legal 
1950 a 1965 

Contábil 
1930 a 1950 

Antes 1930 

Figura 2: Fases da evolução da Função de Pessoal 
F ante: Marras, 2000 
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E t t' . s ra eglca 

Administrativa 1985 a atual 

1965 a 1985 

Chegando ao estágio atual, fim do século XX e início de século XXI, momento em 

que se vive a explosão da informação, a qual tem influenciado fortemente as atividades da 

área de RH, a gestão de pessoas surge como forte aliada para a obtenção de excelência 

organizacional (Araujo, 2006). Mas ainda é uma área que exige muita atenção, pois é uma 

preocupação contemporânea e na qual ainda há muito para ser feito. (Joel Dutra, em Guia 

EXAME 2007) 

Conforme Araujo (2006), é preciso fortalecer a área de recursos humanos buscando 

uma atuação estratégica, de forma que seus procedimentos, como recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento e tantos outros obedeçam a aspectos estratégicos. 

Tornar-se estratégico é um grande desafio para a função RH, pois se trata de uma 

fronteira ainda pouco conhecida. Alguns autores têm desenvolvido estudos com o objetivo de 

propor modelos de atuação estratégica para a função RH, apontando questões que devem ser 

consideradas para o exercício de um papel estratégico do RH. 

Para uma atuação estratégica da área de Recursos Humanos, este trabalho ressalta a 

visão de Ulrich (1998), que sugere que a área de RH deve superar oito desafios competitivos 

do futuro que se apresentam às organizações, as quais exigem do RH o desenvolvimento de 

uma nova maneira de funcionamento da função e de atuação dos seus profissionais. 

Tais desafios podem ser assim resumidos: 
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Globalização: Embora não seja novidade, sua intensidade traz implicações enormes 

para a atuação das empresas e exige do RH políticas que considerem a atuação em novos 

mercados, novas mentalidades, competências e maneiras de pensar sobre os negócios. A 

competição global demanda o rápido compartilhamento de tecnologias, a movimentação de 

pessoas, produtos, informações e ideias em nível mundial. 

Cadeia de valor para a competitividade empresarial e os serviços de RH: Faz-se 

necessário ampliar o horizonte de atuação da função RH, olhando não só para dentro da 

empresa, mas também ao longo da cadeia de valor. O RH deve desenhar suas práticas 

internas, tais como: treinamento, avaliação de desempenho e programas de remuneração, 

considerando a participação dos fornecedores e consumidores. 

Lucratividade entre custo e crescimento: A visão de que a lucratividade deve ser 

obtida não apenas com redução de custos, mas também e cada vez mais com alternativas de 

crescimento, exige do RH habilidade para lidar com pelo menos três principais caminhos para 

o crescimento, tais como, crescimento mediante a influência dos consumidores, fomento de 

competências essenciais e fusões, aquisições ejoint ventures. 

o foco na capacidade: O RH deve estar atento às capacidades existentes dentro da 

empresa em que atua, verificar se estão alinhadas às estratégias empresariais e às necessidades 

para o sucesso do negócio. Deve ter condições de fomentar e suprir a organização com as 

capacidades requeridas. Em organizações de sucesso, o conjunto de competências individuais 

está se transformando em capacidades organizacionais. 

Mudança de parâmetros: o desafio de aprender mais rápido e de forma tranquila é 

crucial para a competitividade. O RH deve ajudar a organização a implementar as mudanças 

em seus modelos organizacionais sempre que isso for necessário. Deverá ter clareza sobre as 

coisas que precisarão ser aprendidas e desaprendidas pela organização, quais as práticas de 

RH que deverão ser mantidas e quais abandonadas, e principalmente saber como envolver 

corações e mentes de seus profissionais nos momentos de mudanças. 

Tecnologia: a tecnologia traz uma nova forma de trabalho que desmistifica a 

necessidade de proximidade com o local de trabalho para que o mesmo seja realizado. O RH 

deverá lidar com novas e flexíveis formas de trabalho altamente impactadas pela tecnologia, a 
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qual possibilita alterações nas formas e nos locais onde o trabalho possa ser realizado. Deve 

garantir que tais mudanças sejam aproveitadas de maneira positiva e convertidas em ganhos 

para as organizações. 

Transformação: quando uma empresa percebe que é precIso transformar o seu 

negócio para que possa sobreviver, ou seja, que precisa transformar a forma como é percebida 

por seus públicos de interesse, o RH tem papel fundamental para a obtenção de sucesso. Não 

está se falando de práticas de downsizing, reengenharia, fusões e ações de redução de custos e 

ajustes no negócio, mas sim de conceber uma nova identidade para um negócio existente e 

que exige um alto grau de engajamento e de transformação na mentalidade dos funcionários. 

Atração, retenção e mensuração da competência e do capital intelectual: Num 

ambiente de constantes mudanças, empresas bem sucedidas serão aquelas com domínio na 

prática de atração, desenvolvimento e retenção de talentos, que atendam as exigências de 

atuação num mercado global e veloz. O RH deverá atuar com extrema dedicação, a fim de 

assegurar o capital humano necessário às organizações. Deverá elevar o nível das lideranças, 

compartilhar ideias e informações por toda a organização e permitir que isso aconteça de 

forma rápida. O RH precisará estar atento para mudanças nas formas de apuração dos 

resultados das empresas, pois medidas focadas no capital econômico, tais como lucratividade, 

deverão ser acompanhadas de medidas de capital intelectual. 

Ulrich (2005) propõe um modelo para a criação de valor à função RH, na qual 

considera a importância de o RH conhecer com profundidade a realidade do negócio no qual 

está inserido e como a realidade externa a impacta. Deve entender as expectativas de seus 

diversos públicos de interesse e, fortemente embasados nesses entendimentos, desenvolver 

suas estratégias e práticas de RH, bem como preparar os profissionais desta área para uma 

atuação que possibilite à função RH participar das decisões e das ações estratégicas da 

organização em que está inserida. A figura 3 explicita essa proposição. 



Conhecendo a realidade externa 

/ 

(ambiente dos negócios, tecnologia, ~ 
economia, globalização, demografia) 

~----------,~,~\----------~p----------~--------~ , , 

Assegurando o 
profissionalismo em RH 

(papéis e competências de RH) 

Construindo as bases de RH 
(organização e estratégia de RH) 

, , 

Figura 3: Proposição de valor para o RH 
Fonte: (Ulrich, 2005) 

, , , , , , , , Servindo públicos de interesse 
(empregados, gerentes, 
investidores e clientes) 

Aperfeiçoando práticas de RH 
(pessoas, desempenho, informação 

e trabalho) 
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2.4 PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A GESTÃO DE RH NA ERA DO CONHECIMENTO 

Nos capítulos anteriores, percebeu-se que paralelamente aos estágios de 

desenvolvimento econômico da sociedade e consequentemente das organizações empresariais, 

a função RH também evoluiu e atendeu aos diferentes desafios impostos. Na Era do 

Conhecimento, novos desafios são apresentados, e agora a função RH, já consciente da 

necessidade de atuar de forma estratégica, busca respostas para questões críticas ao sucesso 

dos negócios, em qualquer lugar do mundo. 

Considerando resultados de estudos recentes, o presente capítulo apresenta os 

principais desafios que a função RH enfrenta nos dias atuais. 

Ulrich (2000) diz que para o aumento da competência em uma organização, pode-se 

lançar mão de cinco ferramentas básicas: comprar, desenvolver, tomar emprestado, descartar 

e reter competências. Porém, deve-se considerar que para a manutenção de vantagem 
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competitiva, uma organização deve ser capaz de construir e manter suas capacidades 

intelectuais; dessa forma o foco precisa estar no desenvolvimento interno e na capacidade de 

retenção dos talentos de uma organização. (LACOMBE, 2005) 

Conforme Izawa (2006), administrar o talento tornou-se a mais importante e a mais 

desafiadora tarefa dos gestores e das organizações, porque profissionais altamente 

qualificados, que deixam de fazer parte da equipe em busca de outros trabalhos, transformam

se em perda para as organizações. Tendo o talento como elemento essencial para a criação e 

implantação de soluções diferenciadas, a preocupação das organizações gira em torno de 

como reter o talento. (MA YO, 2003) 

A dificuldade em reter um talento vem crescendo cada vez mais, pois as alterações no 

panorama competitivo também estão ocorrendo nos valores e atitudes, principalmente dos 

mais jovens que procuram no trabalho uma maior autonomia e liberdade. (IZA W A, 2006) 

Estudos e publicações de consultorias e revistas especializadas em gestão de pessoas, 

como Deloitte Research Study (2005), Valor Carreira (2007), Você SI A RH (2008) e Exame 

(2008), já retratam as particularidades do perfil dos novos profissionais que estão chegando 

para ocupar postos de trabalho nas organizações e ressaltam os desafios que se apresentam 

para atraí-los e retê-los. 

Com o título "Impacientes, infiéis e insubordinados", a revista Exame publicou no mês 

de março de 2008, matéria sobre o perfil dos jovens talentos, oriundos da chamada Geração 

Y. Os profissionais dessa geração possuem entre 18 e 30 anos e apresentam como 

características marcantes o fato de terem crescidos conectados à internet, não estarem 

dispostos a esperar muito tempo por uma promoção, não serem fiéis a uma empresa, mas sim 

aos seus projetos e abordarem com informalidade até os dirigentes da organização. 

A matéria enfatiza que esses jovens provavelmente buscarão outro emprego, caso não 

encontrem oportunidades de desenvolvimento rápido e desafios constantes na empresa onde 

estão trabalhando. 

A revista Você S/A RH, em sua edição de Dezl07 - Jan-Fev/08, apresenta a matéria 

"A Guerra Continua", a qual explora os desafios de identificar, atrair e reter os talentos da 



31 

nova geração. Sugere que a retenção de talentos apresenta-se como principal desafio da área 

de RH, e reafirma que, passada a fase de desafios em uma empresa, o profissional sairá em 

busca de outro emprego. 

A revista Valor Carreira em reportagem intitulada "Como conquistar a geração 

apressada", de dezembro de 2007, diz que as empresas, mesmo as melhores na gestão de pessoas, 

têm pela frente o desafio de atrair e reter talentos sob nova realidade econômica e cultural. 

Interessante observar que tais características já eram ressaltadas por alguns estudiosos, 

pelo menos há duas décadas atrás. Drucker (1989), apud Leonardo (2002), dizia que os jovens 

profissionais estão exigindo espaço, promoções e oportunidades para postos-chave dentro das 

organizações. Em contrapartida, os profissionais com mais de cinquenta anos de idade, em 

início de processo para a aposentadoria, permanecem em seus postos, promovendo um 

desajustamento entre a realidade e as expectativas muito naturais dos jovens. 

o fato de os profissionais já habilitados para aposentadoria permanecerem em seus 

postos é algo que deve se intensificar nos próximos anos, devido à redução nas taxas de 

crescimento populacional, principalmente nos países desenvolvidos. Conforme Ulrich & 

8rockbank (2005), nos próximos anos a população dos Estados Unidos com 55 anos ou mais 

deverá crescer 73%, enquanto que o número de jovens trabalhadores deverá crescer a taxa de 

5%. Tal fato exigirá uma combinação de trabalhadores novos atuando junto com os antigos, o 

que demandará das organizações muita flexibilidade para a gestão de seus recursos humanos. 

As empresas agora se deparam com desafios que representam mudanças no perfil dos 

trabalhadores, fortemente influenciado pelas características de uma sociedade que tem a 

informação e o conhecimento como grandes direcionadores. Também se deparam com 

escassez de profissionais, o que faz com que a gestão de pessoas, de fato, se apresente como 

um desafio crítico para a gestão das organizações. 

o planejamento das organizações deverá contemplar novas considerações em relação 

às pessoas, objetivando avaliar as expectativas, aspirações, qualificações e valores das 

mesmas, a fim de atrair e manter seus talentos competitivos. (LEONARDO, 2002) 
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Alertas vêm sendo feitos para que as organizações percebam e gerencIem seus 

recursos humanos de forma diferente do que o faziam durante o auge da Era Industrial. Na 

Era do Conhecimento, o profissional preparado, com conhecimento, passa a ser um recurso 

estratégico, exigindo um novo posicionamento das empresas nas estratégias de atração e 

retenção de seu pessoal. 

Drucker (1996) enfatiza que a maioria das organizações ainda acredita que são as 

pessoas os atores mais dependentes na relação empresa-trabalhador, mas lembra que quanto 

mais as empresas se tomarem organizações de trabalhadores do conhecimento, mais fácil será 

para eles deixá-las. As organizações estarão sempre competindo pelo seu recurso mais 

essencial, profissionais qualificados e possuidores dos conhecimentos desejados, o que exigirá 

esforços para atraí-los, retê-los, reconhecê-los, recompensá-los, motivá-los, servi-los e 

satisfazê-los. Para Ulrich (2000,38), "O desafio para as empresas é ter certeza de que têm a 

capacidade de encontrar, assimilar, desenvolver, remunerar e manter esses talentos." 

Tal importância é corroborada por autores dedicados ao estudo da estratégia, tais como 

Whittington (2002), quando fala da abordagem processualista para a geração de estratégia, 

dizendo que a estratégia não consiste apenas em escolher mercados e então policiar o 

desempenho, mas em cultivar cuidadosamente as competências internas. Assim também, 

Hammel & Prahalad (1994) apud Ribeiro (2000) ressaltam que a organização e o 

gerenciamento da força de trabalho são a principal vantagem competitiva, por ser de dificil 

imitação. 

Com relação às prioridades para as áreas de RH, na atualidade e nos próximos anos, 

estudos realizados por consultorias têm evidenciado a preocupação com a gestão de talentos, e 

em especial com os temas de atração e retenção. 

Em matéria publicada pela revista Melhor - Gestão de Pessoas, edição de agosto de 

2007, foi apresentado um resultado de pesquisa mundial realizada pela Mercer Human 

Resource Consulting, a qual aponta a gestão de talentos como uma das principais prioridades 

da área de RH nos próximos anos. 

A Consultoria Deloitte realizou em 2006 uma pesquisa que contou com uma amostra 

de 1.396 empresas de 60 países (ou localizações geográficas), incluindo 371 corporações da 
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América Latina e 65 brasileiras, a partir da qual foi possível identificar os principais desafios 

trazidos pela Era do Conhecimento para a esfera da gestão de pessoas. 

Na identificação das questões consideradas hoje as mais críticas na gestão de pessoas, 

os fatores "atração" e "retenção" de profissionais talentosos foram as alternativas apontadas 

com maior frequência na pesquisa, tanto no universo global, quanto nos grupos regionais, 

caso das empresas brasileiras e latino-americanas. O total de 69% das organizações do mundo 

estão preocupadas com a capacidade de atrair novos talentos, enquanto 66% apontaram a 

retenção de talentos-chave, profissionais que fazem maior diferença ao desempenho da 

corporação, como o fator crítico a enfrentar. No Brasil, a questão de retenção representa maior 

preocupação, sendo que 51 % das empresas elegeram a retenção como a questão mais crítica a 

ser enfrentada. 

O relatório da pesqmsa aponta alguns fatores que podem explicar os resultados 

encontrados, tais como: 

• As transformações no perfil populacional: pessoas de 15 a 29 anos entrando no 
mercado de trabalho tende a diminuir, enquanto a média da população se torna 
mais idosa. 

• Quantidade de trabalhadores talentosos de média idade se aposentando: Embora a 
legislação trabalhista aplicável à aposentadoria esteja em revisão em muitos países, 
esse quadro continua crescendo, o que tende a desencadear uma situação de não 
correspondência entre a demanda de profissionais e a capacidade do mercado em 
supri-los. 

• Competências deficientes: deficiência da formação dos profissionais em se 
adequar às necessidades do mercado. 

• A ausência ou fraqueza das estratégias de retenção: deixa as empresas em situação 
vulnerável, uma vez que o novo profissional pode deixar a empresa antes de gerar 
valor de longo prazo. 

o estudo revela quais são as principais preocupações dos gestores de RH, conforme 

observado no quadro 4. 



TEMAS CRíTICOS 

Atração de novos talentos 

Retenção de talentos-chave (os melhores profissionais) 

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 

Competências inadequadas por parte dos novos 
profissionais 

Maior diversidade de mão-de-obra 

Necessidade de gerenciar profissionais globalmente 

Iminência de aposentadoria dos profissionais da geração 
baby boomer 

Necessidade de organizar trabalhos a distância 
(virtualmente) 

Quadro 4: Principais preocupações dos gestores de RH. 
Fonte: Deloitte Research, (2004) 
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AMERICA 
BRASIL 

LATINA 

58% 42% 

61% 51% 

50% 32% 

33% 17% 

27% 24% 

35% 14% 

8% 3% 

8% 5% 

Em reportagem na revista Você S.A. de outubro de 2007, que versou sobre a oferta de 

engenheiros para a indústria automobilística no Brasil, a matéria chama a atenção para a falta 

de engenheiros, que é a mais crítica vivida por essa indústria nos últimos anos. A matéria 

ainda frisa a dificuldade dessa indústria em contratar especialistas em refrigeração de motores 

e gerenciamento de softwares, além de profissionais capazes de desenvolver projetos globais. 

A revista Veja, na reportagem "Procura-se um Engenheiro", de dezembro de 2007, aponta que 

o Brasil tem hoje seis engenheiros para cada 100.000 pessoas, quando eles deveriam ser pelo 

menos 25 por 100.000 pessoas para atender as vagas ofertadas pelo mercado brasileiro. Tais 

matérias exemplificam dentro da realidade brasileira uma das preocupações apontadas na 

pesquisa da Consultoria Deloitte, confirmando a necessidade de uma atuação com foco nas 

práticas de atração e retenção de profissionais extremamente disputados no mercado. Com a 

agravante que a competição por profissionais do conhecimento é global e não restrita a 

mercados regionais. 

As discussões relativas à atração e retenção de profissionais remetem ao estudo de 

práticas de RH relacionadas a esses temas que podem ser efetivas na Era do Conhecimento, 

pois nesse contexto a gestão fica mais complexa e exige das organizações atenção máxima a 

uma série de fatores com possibilidade de influenciar no sucesso das ações de atração e 

retenção. 
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No que tange a gestão de talentos, ou seja, profissionais-chave para uma organização, 

há uma preocupação crescente com aspectos como o ambiente organizacional, a ação da 

liderança e o papel das empresas na qualidade de vida, além de conteúdos como a carreira, 

remuneração, benefícios e desenvolvimento. (SARSUR et. aI, 2003). 

Neste novo cenário, embora os trabalhadores ainda precisem das organizações para 

trabalhar, como trabalhadores do conhecimento, sua mobilidade está expressivamente 

ampliada. Uma consequência desse novo relacionamento é que a fidelidade não pode mais ser 

obtida pelo contracheque (Drucker, 2001). Ou seja, o dinheiro pode não ser motivo suficiente 

para que as pessoas fiquem numa organização. Por outro lado, a construção de 

relacionamentos, lealdade, um tipo especial de trabalho ou o fato de se sentir confortável com 

a cultura da organização podem ser suficientes para manter o funcionário. (MA YO, 2003) 

Conforme Dutra (2001) apud Sarsur et. aI, (2003) e Cançado & Garcia, (2005), na 

sociedade contemporânea as empresas que quiserem caminhar a favor dos ventos da 

sociedade do conhecimento precisam compreender que passarão a depender cada vez mais do 

grau de envolvimento e comprometimento das pessoas com seus objetivos de negócios e, 

assim, deverão rever suas políticas de Recursos Humanos, indo ao encontro das expectativas e 

necessidades dos trabalhadores contemporâneos. Além da remuneração e segurança no 

emprego, devem criar condições e ambiente de trabalho que propicie crescimento pessoal e 

profissional, permitindo maior autonomia e liberdade aos seus profissionais. 

Cada organização preCIsa entender quais os fatores que seus profissionais julgam 

importantes para que se sintam motivados, engajados, atraídos pelo negócio em que atuam e, 

dessa forma, estejam efetivamente retidos. Segundo Covey (2002), o segredo do sucesso para 

as organizações passa a ser a forma de atrair e reter talentos. 

É dentro dessa perspectiva que se desenvolveu o estudo de identificação do grau de 

influência de práticas de gestão de RH para a intenção de permanência como empregado da 

empresa ENERGIA, de profissionais que atuam em cargos críticos à atividade fim do 

negócio. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 ASPECTOS GERAIS E TIPO DE PESQUISA 

Para a realização deste estudo, promoveu-se uma revisão bibliográfica, a qual 

subsidiou o referencial teórico e possibilitou evidenciar características da Era do 

Conhecimento, do trabalhador do conhecimento, da evolução da gestão de RH e os principais 

desafios para a gestão de pessoas nos dias de hoje. A pesquisa bibliográfica, ou de fontes 

secundárias, abrange toda bibliografia já tomada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações em jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, entre outros, e tem por 

finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito (Malhotra, 2004). 

Assim, neste trabalho, a pesquisa bibliográfica consistiu em levantamento de livros, artigos, 

periódicos, trabalhos publicados na Internet, teses e dissertações que tivessem relação com o 

tema de estudo. 

Os procedimentos metodológicos adotados na presente pesqUIsa foram definidos 

conforme o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2007). Quanto aos 

fins, a pesquisa é do tipo descritiva e, quanto aos meios, a investigação foi realizada por meio 

de um estudo de caso. 

Conforme Vergara (2007), a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, não tendo compromisso de explicar os fenômenos 

que descreve, porém servindo de base para tal explicação. 

Segundo Yin (2005), o uso de estudos de caso para fins de pesquisa permanece sendo 

um dos mais desafiadores de todos os esforços das ciências sociais, sendo a estratégia 

escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas sem que se possam 

manipular comportamentos relevantes. 

Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para 
contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 
organizacionais, sociais, políticos e de grupo, O estudo de caso tem se constituído 
uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, sociologia, ciência política, 
trabalho social, administração e planejamento social. (YIN 2005,20) 
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O Universo da pesqmsa de campo foi composto por empregados da companhia 

ENERGIA que atuam nos cargos de Engenheiro de Petróleo, Engenheiro de Equipamentos, 

Engenheiro de Processamento, Geólogo e Geofisico. Apesar de a companhia possuir urna 

série de outros cargos, foram privilegiados somente aqueles cargos considerados críticos para 

as atividades-fim da companhia ENERGIA. 

A amostra foi não probabilística, definida pelos critérios da acessibilidade e tipicidade 

e foi composta por 60 empregados ocupantes dos cargos estudados e lotados nas áreas de 

engenharia, prospecção geológica, exploração e produção e desempenho de exploração e 

produção, sendo que a distribuição da amostra se deu da seguinte forma: 67% de Engenheiros 

de Equipamentos, 10% de Engenheiros de Petróleo, 2% de Engenheiros de Processamento, 

10% de Geólogos e 12% de Geofisicos. Considera-se que a amostra é representativa da 

distribuição dos cargos na companhia. 

A concentração da pesquisa nos cargos em questão também encontra fundamentação 

com a atual dificuldade da indústria de óleo e gás em atrair profissionais especializados. 

Conforme artigo publicado pela Consultoria Deloitte (2005), urna das grandes preocupações 

da indústria de óleo e gás se refere ao baixo número de estudantes que se graduam em cursos 

de engenharia de petróleo e geociências. Abaixo, a figura 4 ilustra a situação nos Estados 

Unidos, o que não é diferente em muitos países do mundo. 
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Figura 4: Projeção de Força de Trabalho da Indústria de Óleo e Gás nos EUA. 
Fonte: Delloite Research apud PetroStrategies Inc. (2004) 
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A figura 4 deixa clara a existência de dificuldade de fonnação e disponibilidade de 

mão-de-obra especializada para reposição da força de trabalho que começa a deixar a 

indústria por aposentadoria. A saída dos baby boomers não é acompanhada por quantidade 

suficiente de novos profissionais especializados para assumirem os postos de trabalho vagos. 

3.3 COLETA DE DADOS 

Considerando as características do estudo, de se identificar os fatores de gestão de RH 

maIS influentes para a intenção de pennanência como empregado, a coleta de dados foi 

realizada utilizando-se como instrumento básico o questionário com questões fechadas. O 

questionário é uma técnica estruturada para a coleta de dados, que consiste em uma série de 

perguntas, que podem ser escritas ou verbais e que o entrevistado deve responder (Malhotra, 

2004). 

O questionário apresenta vantagens como economIa de tempo na aplicação da 

pesquisa, grande número de dados, chega a um número maior de pessoas simultaneamente, 

obtém respostas mais rápidas e mais precisas, pois existe maior segurança pelo fato de as 

respostas não serem identificadas e há menos risco de distorção, pela não influência do 
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pesquisador. Porém, o questionário pode apresentar limitações como um grande número de 

perguntas sem respostas, impossibilidade de ajuda ao informante em questões mal 

compreendidas, devolução tardia e impossibilidade de escolha de quem responderá ao 

questionário, o que pode invalidar as questões (MARCONI e LAKA TOS, 2002). 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários, os quais foram 

distribuídos aos empregados alvo da pesquisa por pessoas conhecidas do pesquisador, 

integrantes da força de trabalho das gerências pesquisadas. A distribuição aos respondentes e 

posteriores devoluções ao pesquisador ocorreu no período de Fevereiro a Março de 2008 e 

abrangeu profissionais lotados nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé, ambas no Estado do 

Rio de Janeiro. O índice de retorno dos questionários distribuídos foi de aproximadamente 

40%. 

3.4 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

O questionário utilizado na pesquisa foi composto por três partes, sendo a primeira 

parte constituída pela apresentação do pesquisador, do objetivo da pesquisa e da orientação de 

resposta. A segunda parte era destinada à obtenção de alguns dados dos participantes, a fim de 

auxiliar na análise dos resultados finais, tais como idade, sexo, o cargo exercido e o tempo de 

trabalho na companhia. A terceira parte era formada pelas questões a serem respondidas pelos 

empregados, relacionadas a diversos fatores de gestão de pessoas a serem considerados por 

eles, importantes ou não para a intenção de permanência como empregado na companhia. 

As respostas poderiam ser dadas conforme a seguinte escala: 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

Optou-se pela utilização da escala do tipo Likert na estruturação do questionário, pois 

conforme Malhotra (2004), a escala tipo Likert é uma escala de classificação amplamente 

utilizada, a qual exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou 

discordância com cada uma de uma série de afirmações relacionadas com os objetos de 
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estímulo. A escala tipo Likert possui várias vantagens: é fácil de construir e aplicar, e os 

entrevistados entendem rapidamente como deve ser usada. 

Foram apresentados aos respondentes 21 fatores de gestão de RH que apresentam 

relação com o tema de atração e retenção de talentos, para os quais os mesmos deveriam 

responder sobre o grau de influência de cada um deles para a sua intenção de permanência 

como empregado da empresa. Foi adicionado ao questionário um 22° fator, o qual estava em 

branco, podendo ser utilizado ou não pelo respondente, caso quisesse informar um fator não 

relacionado no questionário. 

A busca pela identificação de fatores de gestão de pessoas que podem apresentar 

influência para a intenção de permanência de um empregado em uma empresa é motivada 

pela opinião de autores como Mayo (2003), quando diz que é crucial que as organizações 

compreendam as causas de saídas voluntárias, as quais podem ser divididas em três 

categorias: 

• razões pessoais; 

• insatisfação com as condições de trabalho como: salário, supervisão, recursos, 
flexibilidade de trabalho; 

• insatisfação com um motivador inadequado como: oportunidades, treinamentos, 
reconhecimento. 

Conforme o autor, as empresas adicionam valor financeiro às pessoas propiciando 

salários, benefícios, bonificações e, quando possível, equidade na empresa. Entretanto, a 

maioria das pessoas aspira a algo mais do que meras recompensas financeiras. Podem, por 

exemplo, também demonstrar interesse por vários dos itens abaixo: 

• trabalhos interessantes e desafiadores; 

• equipamentos e recursos aos quais, em outras condições, não teriam acesso; 

• estar associado a uma organização com boa reputação; 

• status e auto-estima; 

• reconhecimento por parte de seus gerentes ou colegas ou mesmo publicamente; 

• oportunidades de crescimento pessoal e de desenvolvimento da carreira; 
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• colegas com os quais seja interessante trabalhar; 

• um ambiente prazeroso e estimulante; 

• eventos sociais; 

• oportunidades de viagens e eventuais acomodações de alto padrão. 

o modo pelo qual são providos valores às pessoas, irá condicionar sua motivação, seu 

comprometimento e sua lealdade e, consequentemente, a contribuição desses funcionários na 

adição de valor a outros interessados. 

Para a definição dos fatores apresentados no questionário (Tabela 5), foi realizada 

pesquisa bibliográfica com o objetivo de identificar as principais ações atualmente 

desenvolvidas e praticadas pelas organizações com o objetivo deliberado de reter e atrair 

profissionais. Também procurou-se identificar ações inerentes ao dia-a-dia das organizações 

que podem influenciar para a intenção de permanência de profissionais como empregados, 

sendo assim ponto de atenção para a gestão de RH nas empresas. 

I Remuneração competitiva (na média do mercado) 

2 Remuneração atrelada ao desempenho 

3 Participação nos lucros 

4 Beneficios (educação, saúde, previdência) 

5 Medição de desempenho 

6 Práticas formais de reconhecimento 

7 Programas de desenvolvimento e treinamento 

8 Garantia de segurança no emprego 

9 Comunicação clara e eficiente 

10 Autonomia para a realização do seu trabalho 

II Plano de carreira 

12 Rotação de funções (Job Rotation) 

l3 Liderança superior eficiente 

14 Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 

15 Trabalho em equipe 

16 Confiança e bom relacionamento com a equipe 

17 Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

18 Identificação com os valores e cultura da empresa 

19 Flexibilidade de horário (dedicar-se ao trabalho e à vida pessoal) 

20 Participação na formulação de estratégias 

21 Qualidade de vida 

22 Outra: 

Quadro 5: Fatores de gestão de RH (atração e retenção) considerados no questionário 
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A segUIr, apresentam-se as justificativas que motivaram considerar tais fatores na 

pesquisa em questão. 

Remuneração Competitiva 

Consoante Pfeffer (1994), pagar mais diminui a probabilidade de rotatividade, pois há 

menos chances de que alguém consiga aumentar sua renda mudando e, talvez mais 

importante, maiores salários passam uma mensagem de que a organização valoriza seus 

funcionários. 

Remuneração atrelada ao desempenho, Medição do desempenho e Participação 

nos lucros 

Segundo Pfeffer (1994), a divisão de lucros e a produtividade são positivamente 

correlacionadas, sendo que a divisão de ganhos pode motivar os trabalhadores para um maior 

esforço de trabalho e, paralelamente, satisfaz as expectativas dos mesmos por extrair alguns 

beneficios de destaque. Conforme matéria da revista Você SI A RH (2008), empresas como 

Microsoft possuem uma filosofia de remuneração que busca atrair, motivar e reter os 

melhores talentos do mercado. O plano de remuneração procura premiar as melhores 

performances por meio de salário-base, remuneração variável, beneficios e incentivos de 

longo prazo. 

Benefícios 

Conforme artigo publicado no site Gestaorh (1996), as empresas brasileiras começam 

a ampliar o leque de beneficios, não mais como forma de atrair, mas de manter talentos em 

seus quadros. Na empresa Mangels, os beneficios são vistos como parte de uma política 

transparente adotada para garantir a perenidade da estrutura organizacional na qual o 

funcionário é elemento de vital importância. Além dos beneficios legais, a empresa mantém 

alguns espontâneos, como grêmio recreativo, empréstimo, assistência psicológica e grupos de 

apoio aos dependentes de drogas. 



Práticas formais de reconhecimento 

Para Noronha. executivo de RH da Sadia em entrevista à revista Você S/A RH (2008), 

sào três os tàtores de alta importància para uma efetiva política de retenção de empregados. 

Em primeiro lugar, o reconhecimento, tanto financeiro como moral; em segundo, a 

perspectiva de desenvolvimento da carreira; e terceiro, um bom ambiente de trabalho e a 

cultura da empresa. 

Programas de desenvolvimento e treinamento 

Se o êxito competitivo é conseguido por meio de pessoas, então as habilidades dessas 

pessoas são críticas, porém os custos de treinamento subvencionados pela companhia são 

claros e imediatos, mas os benefícios quase sempre são a longo prazo e podem até somar-se 

aos de outras organizações. (PFEFFER, 1994). Tal fato faz com que muitas organizações 

tenham postura mais conservadora em suas práticas de treinamento e desenvolvimento. A 

forma como empregados ou potenciais empregados percebem a atuação de uma organizaçào 

nesse campo pode determinar um tàtor de atração e retenção. 

Garantia de segurança no emprego 

Pfeffer (1994) diz que a segurança no emprego sinaliza um empenho organizacional 

no longo prazo em relação a sua força de trabalho. Sobretudo, se o trabalho for organizado em 

equipes de modo que haja um grau de monitoração e pressão de parceiros e recompensas para 

desempenho, a segurança de emprego, provavelmente, trará resultados mais positivos do que 

negativos 

Comunicação clara e eficiente 

Se as pessoas são fontes de vantagem competitiva, devem ter as informações 

necessárias para fazer o trabalho e serem bem sucedidas. (PFEFFER, 1994) Empresas como 

o Banco Bradesco buscam reter seus empregados por meio de uma comunicação mais direta, 

com a utilização da intranet e canal de televisão corporativo (Valor/Carreira, 2007) 
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Autonomia para a realização do seu trabalho 

PfefTer (1994) comenta que a autonomia aumenta a satisfação e a produtividade dos 

funcionários, e considera que a mudança fundamental envolve a alteração de um sistema de 

controle hierárquico, em que os funcionários de nível inferior, os quais podem ter maIs e 

melhores informações, tenham permissão de agir para melhorar o desempenho. 

Plano de carreira 

Segundo Fábio Barbosa (2007), presidente do ABN Amro/Banco Real em entrevista à 

revista Valor/Carreira, os profissionais da nova geração querem mais do que simplesmente 

ganhar um salário, buscam potencializar sua contribuição e percebem que há empresas onde 

podem fazer isso de maneira melhor ou pior e, para esses jovens profissionais, o plano de 

carreira é mesmo o mais importante. 

Rotação de funções 

Já para Pfeffer (1994), a variedade de atividades em um emprego possibilita uma 

mudança de ritmo, como também mudança das pessoas com quem se mantém contato, e tais 

formas de variedade podem tornar a vida profissional mais desafiadora. Além de que 

profissionais que atuam pela primeira vez em determinado trabalho tem maiores chances de 

identificar oportunidades de melhorias que muitas vezes pessoas experientes não veem. por 

darem como celio o processo de trabalho. 

Liderança superior eficiente e Confiança e bom relacionamento com o chefe 

imediato 

Conforme artigo publicado no sile da HSM on-line sob o título _. Ações de Retenção"', 

em pesquisa realizada pela empresa norte-americana de Recursos Humanos The Supplee 

Group com pat1icipação de 2 mil entrevistados nos EUA, Europa e Ásia sobre os principais 

motivos aue levam os profissionais a pedir demissão, ao contrário das previsões, a 

insatisfação com a remuneração não foi o item mais votado. O motivo mais votado foi o 

relacionamento com as lideranças, que ficou com 26% das respostas, seguido pela tàlta de 

reconhecimento (10%). Em último lugar, com 7(%, somaram-se questões como baixos salários 



e fraca avaliação de desempenho. Resultados semelhantes foram computados pela pesquisa 

on-line do site de carreiras Gbiz. Dos 100 usuários entrevistados, 77D;ó apontaram a falta de 

perspectivas profissionais como o estopim de uma autodemissão. Os problemas com a chetia 

apareceram na segunda colocação com 15% das respostas. Mais uma vez, a questão salarial se 

mostrou a menor das preocupações, apenas 8% dos participantes a considera vital para uma 

demissão 

Trabalho em equipe e Confiança e bom relacionamento com a equipe 

Pfeffer (1994) observa que, como a maioria das pessoas são inerentemente criaturas 

sociais, extraindo prazer da interação social, os grupos exercem uma poderosa influencia 

sobre os indivíduos, pois estes garantem as pressões de conformidade e incluem normas sobre 

quantidade e qualidade adequadas de trabalho, além de que fornecem informações sociais e 

certeza sobre a forma de avaliar as condições do ambiente de trabalho e quais são realmente 

as dimensões típicas de trabalho. 

Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

Em pesquisa realizada pela Consultoria Kienbaum com 942 profissionais brasileiros, 

de diversos setores da economia, que ocupam cargos de gerência e diretoria no Estado de São 

Paulo, sobre a relação entre empresas e executivos nos últimos dez anos, os resultados 

mostram que para 57,2% dos entrevistados, entre os fatores considerados de alta relevància 

para mantê-los em suas companhias, estão: a perspectiva de progresso na carreira, o saber que 

sua contribuição faz a diferença para a organização, a autonomia, os trabalhos des(~fi(/dores e 

o orgulho da empresa na qual trabalham. 

Identificação com os valores e cultura da empresa 

Conforme reportagem da Você SI A RH (2008), empresas como o Grupo Pão de 

Açúcar têm ressaltado a importància de ter em seus quadros pessoas que tenham valores 

alinhados aos do negócio Entende-se que a identificação do empregado com os valores e 

cultura da empresa possibilita a construção de uma relação mais fiel, leal e duradoura entre 

ambos. Segundo Gerdau (2007), executivo do Grupo Gerdau, em entrevista à revista Valor e 
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Carreira, um dos fatores de sucesso na retenção de novos talentos tem sido a identificação 

com os valores da organização. 

Flexibilidade de horário (dedicar-se ao trabalho e a vida pessoal) e Qualidade de 

vida 

Em reportagem na revista Valor e Carreira (2007), na opinião de executivos como 

Zanolli (2007), além de salários e beneficios, os novos trabalhadores querem qualidade de 

vida e ambiente de trabalho que tenha a ver com o seu ritmo. No Brasil, a IBM opta por dar 

flexibilidade ao trabalho, considerando, por exemplo, horário flexível, de forma que seus 

funcionários consigam equilibrar da melhor forma a vida profissional e pessoal. Segundo 

Ricardo De Marchi, diretor da CPH Tecnologia em Saúde, no site gestaoerh (1996), o 

conceito de qualidade de vida numa empresa é algo que se compõe de coisas como 

oportunidades de ascensão, treinamento contínuo e salários competitivos, além de ações como 

controle de calorias no refeitório, centros de atividade fisica, descontos em peças de teatro, 

entre outras. 

Participação na formulação de estratégias 

Consoante Staudohar (2008), executivo de RH da Klabin SegalL na revista VOCE SI A 

RH, a nova geraçào de trabalhadores é focada em resultados de curtíssimo prazo e com anseio 

de se tornar gerente depois de dois anos. Segundo o executivo, percebe-se muita vontade da 

nova geração em participar da tomada de decisões e, quando isso nào acontece, muita gente 

vai embora em busca de novas oportunidades no mercado. Na revista Valor e Carreira, Fábio 

Barbosa (2007), presidente do ABN Amro/Real também acredita que o diálogo visando á 

participação de todos nas estratégias da corporação tem sido fundamental no setor financeiro. 

E necessário que o empregado se sinta parte importante do processo estratégico e tenha 

reconhecimento do mercado em que atua, inclusive dos concorrentes (Zanolli, 2007) 

Conforme Giorgi (2007), ex-executivo do Hay Group, os novos profissionais querem 

participar ativamente das estratégias, o que, na visão do executivo, é excelente para os 

negoclos. 
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3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

O tratamento dos dados foi realizado após o recebimento de todos os questionários. O 

trabalho consistiu em transcrever as respostas para uma planilha do aplicativo Excel onde 

cada questionário respondido foi registrado. 

Cada questionário correspondeu a uma linha da planilha onde foi registrada a idade do 

respondente em anos, o sexo, o cargo exercido e o tempo de trabalho na companhia em meses 

Foram também relacionados todos os tàtores pesquisados e registrado a pontuação dada pelo 

respondente conforme posicionamento na escala de Likert. 

Após o registro de todos os questionários na planilha, efetuaram-se algumas análises 

que possibilitaram identificar por meio de tabelas e gráficos a quantidade de respondentes por 

idade, sexo, tempo de trabalho na companhia e por cargo ocupado. 

Analisou-se também o resultado geral de quais tàtores possuem maior influência para 

a intenção de permanência dos respondentes na companhia e análises estratificadas, 

considerando os respondentes por faixa etária e cargos ocupados. 

3.6 LlMIT AÇÃO DO MÉTODO 

Deve-se considerar que alguns pontos trazem limitações para a pesquisa em questão. 

Como o questionário foi aplicado sem a presença do pesquisador, alguns respondentes podem 

ter respondido com alguma dúvida. A área de distribuição do questionário ficou restrita ao 

estado do Rio de Janeiro, o que pode não ser representativo para uma empresa com atuação 

em todas as regiões do Brasil. Embora o perfil da amostra de respondentes esteja aderente ao 

perfil geral dos cargos pesquisados, o número de respondentes foi de 60 profissionais, 

podendo também não ser totalmente representativo no universo da companhia. Mesmo que os 

respondentes sejam profissionais que atuam em áreas ligadas à atividade fim da Companhia 

ENERGIA, não é possível garantir que todos atuam realmente em atividades-fim. Outra 



questão a considerar é a determinação dos fatores pesquisados, sendo que algum fator 

relevante ou de interesse para o estudo possa não ter sido considerado na pesquisa 

3.7 EMPRESA EM ESTUDO 

A organização escolhida para o estudo de caso é a companhia "ENERGIA", uma das 

maiores e mais importantes companhias brasileiras. Sessenta por cento de seu capital pertence 

a investidores privados, porém é uma empresa de economia mista com controle estatal. A 

empresa atua nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, e está organizada em quatro 

áreas de negócios: Exploração & Produção, Abastecimento, Gás & Energia e InternacionaL 

possuindo unidades geograficamente dispersas distribuídas no Brasil e no exterior. No final 

do exercício de 2007 apresentou um faturamento de R$ 170,5 bilhões, um lucro líquido de R$ 

21,5 bilhões e realizou investimentos de R$ 45,3 bilhões. 

Desde o ano de 2002, a empresa ENERGIA admitiu aproximadamente 20.000 novos 

empregados, sendo que em 2006 foram mais de 7.000 admissões. Tal iniciativa tem o objetivo 

de suportar o expressivo crescimento da companhia apontado no seu Plano Estratégico com 

visão para 2020. Ressalta-se que, por ser uma empresa com controle estatal, a admissão 

acontece por processo seletivo público, podendo participar do certame somente cidadãos 

brasileiros. Em concurso público realizado no ano de 2006, mais de 1.000 candidatos 

concorreram a uma vaga em diversos cargos oferecidos. A Companhia ENERGIA encerrou o 

ano de 2007 com pouco mais de 68 mil empregados atuando no Brasil e no exterior. 



4 RESULTADOS E ANÁLISES DA PESQUISA DE CAMPO 

Nas próxImas págll1as, apresentar-se-á os resultados obtidos na pesquisa realizada na 

Companhia ENERGIA Os resultados se referem ás respostas de 60 questionários e traduzem a 

opinião dos profissionais respondentes sobre os fatores ou práticas de gestão de RH, relacionadas 

aos temas atração e retenção de talentos, consideradas influentes ou não para a intenção de 

permanência deles como empregados da Companhia ENERGIA, sendo que, inicialmente, 

mostrar-se-á o perfil dos profissionais participantes na pesquisa, conforme pode ser observado nos 

gráficos seguintes. 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

Na figura 5, pode-se observar que a maioria dos respondentes apresenta um tempo de 

trabalho na companhia de até 4 anos, o que está totalmente aderente à realidade do efetivo da 

companhia que atualmente possui a maioria de seus empregados com tempo de trabalho de até 4 

anos. Tal fato se deve às intensas admissões que a Companhia ENERGIA vem realizando desde o 

ano 2002 com o objetivo de fazer face ao crescimento de suas atividades e reposição de sua força 

de trabalho. Os dois períodos com O~~ de representação se devem ao fato de a Companhia 

ENERGIA ter ficado dez anos sem admitir, o que gerou uma lacuna no efetivo com tempo de 

trabalho entre 10 e 19 anos. 
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Figura 5: Gráfico de distribuição dos respondentes por tempo de trabalho 
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30 a 34 

A figura 6 ilustra a distribuição do efetivo total da Companhia ENERGIA por tempo de 

trabalho e mostra a similaridade da amostra com a de distribuição por tempo de trabalho na 

Companhia ENERGIA. 
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Figura 6: Gráfico de distribuição do efetivo da empresa ENERGIA por tempo de trabalho. 
Fonte: Empresa ENERGIA 
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Observa-se na figura 7 que a maior concentração dos empregados respondentes da 

pesquisa está na faixa etária de 31 a 45 anos, uma pequena concentração de jovens 

trabalhadores na faixa etária de 18 a 25 anos e uma parcela considerável na faixa etária dos 26 

aos 30 anos. Pode-se concluir que apesar das intensas admissões a Companhia ENERGIA está 

atraindo profissionais com idade um pouco mais elevada, com média de 26 anos. 

Distribuição por Faixa Etária 
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Figura 7: Gráfico de distribuição dos respondentes por faixa etária 

Já a figura 8, ilustra a distribuição do efetivo total da Companhia ENERGIA por faixa 

etária e também apresenta alguma similaridade com a amostra obtida na pesquisa. 
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Figura 8: Gráfico de distribuição do efetivo da empresa ENERGIA por faixa etária 

Fonte: Empresa ENERGIA 
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Considerando diversos estudos que versam sobre a segmentação dos trabalhadores 

conforme as gerações das quais são oriundos, bem como a importância de conhecê-las para 

subsidiar ações de gestão de pessoas, elaborou-se um gráfico e segmentou-se a amostra da 

pesquisa conforme sua distribuição nas gerações Baby Boomers, X e Y. 

A tabela 6 detalha as principais características das gerações supracitadas. 

Baby boomers Os anos críticos do seu ingresso no mercado de trabalho, entre 
(I946-1960) meados dos anos 1960 e fins dos anos 1970, foram de progresso 

na maior parte dos países europeus, e por isso geraram grandes 
expectativas de sucesso. Atualmente, ocupam postos de maior 
responsabi lidade nas empresas e se tomaram os maiores 
workaholics da história. O fenômeno yuppie nasceu também com 
essa geração. 

Geração X E a primeira geração de maior preparo acadêmico e experiência 
(1961-1979) internacional da história. Essa geração inicia uma ruptura com as 

atitudes formais típicas até então, exigindo um ambiente mais 
informal e o abandono da autoridade hierárquica em prol de 
estruturas mais horizontais e flexíveis. São os pIOneiros das 
políticas de flexibilidade e de conciliação. É uma geração rica em 
empreendedores, uma vez que a iniciativa pessoal se destaca em 
meio a um contexto de ceticismo diante das grandes empresas. 

Geração Y A geração Y foi a primeira da história a conviver com tecnologias 



(a partir de 1980) da informação, e não entende facilmente o mundo sem elas. 
Compartilha com a geração X uma infância confortável e um 
entorno de prosperidade. São mais individualistas que as gerações 
anteriores e reivindicam autonomia de opinião e de ação, 
colocando o lado pessoal acima das considerações de ordem 
profissional e social. 

Quadro 6: Características das gerações de trabalhadores 
Fonte: Simón, (2007) 
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Figura 9: Gráfico de distribuição dos respondentes por gerações 
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Baby Boomers 

Conforme a figura 10, observa-se que a pesquisa contou com uma participação expressiva 

de profissionais do cargo de Engenheiro de Equipamentos, sendo que este é o cargo com maior 

concentração de profissionais da linha de engenharia na Companhia ENERGIA. 
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Figura 10: Gráfico de distribuição dos respondentes por cargo 
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Geólogo 

Assim como no universo da Companhia ENERGIA, a composição dos respondentes 

foi predominantemente do sexo masculino. A amostra da pesquisa apresentou participação de 

mulheres, um pouco maior do que o percentual de mulheres que compõe o efetivo da 

Companhia ENERGIA, que atualmente é de 13%. 

Distribuição por sexo 

• Masculino • Feminino 

Figura 11: Gráfico de distribuição dos respondentes por sexo 
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4.2 RESULTADO GERAL 

Com o tratamento dos dados obtidos por melO dos questionários distribuídos aos 

profissionais nos cargos escolhidos para a realização da pesquisa, foi possível identificar quais 

fatores são considerados por eles com alta ou baixa influência para a intenção de permanência 

como empregados da Companhia ENERGIA. 

Na tabela e no gráfico a segmr, os fatores de gestão de RH pesquisados foram 

relacionados em ordem decrescente de influência para a intenção de permanência do 

empregado na companhia. Nos gráficos, foram destacados na cor verde os três primeiros 

fatores apontados em cada grupo analisado. 

1 Garantia de segurança no emprego 

2 Confiança e bom relacionamento com a equipe 

3 Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

4 Benefícios (Educação, Saúde, Previdência) 

5 Qualidade de vida 

6 
Autonomia para a realização do seu trabalho 
Participação nos lucros 

7 Trabalho em equipe 

8 Flexibilidade de horário 

9 Programa de desenvolvimento e treinamento 

10 Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 

11 Plano de carreira 

12 Remuneração competitiva 

13 Identificação com os valores e cultura da empresa 

14 Liderança superior eficiente 

15 Remuneração atrelada ao desempenho 

16 
Práticas formais de reconhecimento 
Comunicação clara e eficiente 

17 Participação na formulação de estratégias 

18 Medição de desempenho 

19 Rotação de funções 

Quadro 7: Consolidação dos fatores - Resultado Geral 



56 

Importância Relativa dos Fatores - Geral 
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Figura 12: Gráfico de distribuição dos fatores - Geral 

A consolidação geral dos fatores que considerou as respostas dos 60 questionários 

apontou como o fator de maior influência para a intenção de permanência na Companhia 

ENERGIA a garantia de segurança no emprego. Pela distribuição percentual das respostas, 

nota-se que a distribuição da importância dos fatores é bastante uniforme evidenciando que a 

grande maioria dos fatores é importante para a intenção de permanência como empregado na 

Companhia ENERGIA. Porém, ao destacar os três fatores com maior influência, verifica-se 

que além da garantia de segurança no emprego, que é uma prática na empresa estudada, é 

relevante a existência de confiança e bom relacionamento com a equipe e a participação em 

trabalhos desafiadores e com significado. Os resultados apresentam coerência com a 

justificativa de Pfeffer (1994), quando fala da importância da garantia de segurança no 

emprego aos trabalhadores, pois, segundo ele, tal prática sinaliza um empenho organizacional 

no longo prazo em relação à força de trabalho. Por ser o fator de maior importância, percebe

se o quanto é valorizado pelos respondentes. O segundo fator, também ressaltado por PfefIer 

(1994), apresenta alinhamento com o que diz o autor, de que a maioria das pessoas são 

inerentemente criaturas sociais e que extraem prazer da interação social, sendo que os grupos 

exercem poderosa influência sobre os indivíduos. O terceiro fator mais votado corrobora 

resultado de pesquisa já citada neste trabalho, a qual diz que 57,2% de 942 profissionais 
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brasileiros entrevistados consideram a participação em trabalhos desafiadores como de alta 

relevância para mantê-los em suas companhias. 

Quando se observam a distribuição dos fatores como um todo, mesmo considerando 

que as diferenças percentuais são pequenas, pode-se observar vários dos fatores que estão 

melhores pontuados, tais como: 

• Confiança e bom relacionamento com a equipe; 

• Participação em trabalhos desafiadores e com significado; 

• Autonomia para a realização do seu trabalho; 

• Programas de treinamento e desenvolvimento; 

• Trabalho em equipe. 

Os itens aCIma possuem uma forte relação com o perfil da Sociedade do 

Conhecimento que, conforme Rodriguez (2002), se destaca, entre outras coisas, pela atuação 

em trabalhos especializados e baseados em conhecimento, trabalhos inovativos e com 

sentimento, educação continuada e organização em times de trabalho. 

Observando os fatores com menor pontuação, pode-se considerar que existem 

oportunidades de atuação para a Companhia ENERGIA no sentido de trabalhar a gestão de 

pessoas visando melhorar a satisfação de seus empregados com relação a fatores importantes. 

Um deles é o plano de carreira que, como visto anteriormente, tem sido considerado como de 

extrema importância pelos jovens profissionais. Algo pode ser feito para melhorar a 

percepção sobre a política de compensação da companhia, de forma a ser mais bem 

compreendida e valorizada pelos profissionais, pois, conforme Pfeffer (1994), maiores 

salários passam uma mensagem de que a organização valoriza seus funcionários. A 

companhia pode ainda envidar esforços a fim de melhorar o desenvolvimento de suas 

lideranças, pois o fator liderança superior eficiente não foi considerado um fator relevante 

para a intenção de permanência na companhia. Conforme visto na justificativa de escolha dos 

fatores utilizados no questionário, um dos principais motivos que levam os profissionais a 

pedir demissão é a insatisfação com as lideranças. Ainda como pontos importantes que não 

foram priorizados pelos respondentes, têm-se as práticas formais de reconhecimento, as quais 

podem ser consideradas relevantes para a retenção de talentos e a comunicação clara e 
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eficiente que, segundo Pfeffer (1994), é de extrema importância que as pessoas tenham as 

informações de que precisam para fazer o seu trabalho de forma bem sucedida e possam ser 

de fato fonte de vantagem competitiva. 

4.3 RESULTADOS POR FAIXAS ETÁRIAS - GERAÇÕES 

4.3.1 Resultado - Geração Y 

A consolidação dos resultados, considerando-se a segmentação dos empregados 

representantes da Geração Y, pode ser observada conforme segue: 

1 
Garantia de segurança no emprego 
Flexibilidade de horário 
Participação nos lucros 

2 Programas de desenvolvimento e treinamento 
Qualidade de vida 
Benefícios 

3 Confiança e bom relacionamento com a equipe 
Participação em trabalhos desafiadores e com significado 
Identificação com os valores e cultura da empresa 

4 Autonomia para a realização do seu trabalho 
Trabalho em equipe 
Remuneração competitiva 
Comunicação clara e eficiente 

5 Rotação de funções 
Liderança superior eficiente 
Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 

6 Medição de desempenho 
Plano de carreira 
Remuneração atrelada ao desempenho 

7 Práticas formais de reconhecimento 
Participação na formulação de estratégias 

Quadro 08: Consolidação dos fatores - Geração Y 
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Importância Relativa dos Fatores - Geração Y 
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Figura 13: Gráfico de distribuição dos fatores - Geração Y 

Para os empregados que estão na faixa etária de 18 a 27 anos, representantes da 

chamada Geração Y, os fatores relacionados como mais influentes apresentam uma maior 

uniformidade que na consolidação geral, uma vez que o agrupamento é composto por somente 

quatro respondentes. Os fatores relacionados como influentes apresentam um rol maior, 

porém com similaridades à consolidação geral. O fator garantia de segurança no emprego é 

considerado como o mais influente, porém recebeu a mesma importância da flexibilidade de 

horário. Dentre os fatores considerados na segunda e terceira posições, destaca-se a qualidade 

de vida e identificação com os valores e cultura da empresa. Tais fatores, além da 

flexibilidade de horário, retratam um pouco da característica dessa nova geração que, 

conforme Simón (2007), preza pelo lado pessoal acima das questões de ordem profissional e 

social. 
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4.3.2 Resultados - Geração X 

Os respondentes do agrupamento que compreende a faixa etária dos 28 aos 42 anos, a 

chamada Geração X, e que representa a maioria dos participantes da pesquisa, com 36 

profissionais, apresentaram os seguintes resultados: 

1 Confiança e bom relacionamento com a equipe 

2 
Benefícios 
Trabalho em equipe 

3 Qualidade de vida 

4 Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

5 Participação nos lucros 

6 Programas de desenvolvimento e treinamento 

7 
Garantia de segurança no emprego 
Autonomia para a realização do trabalho 

8 
Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 
Flexibilidade de horário 

9 Plano de carreira 

10 Remuneração competitiva 

11 Liderança superior eficiente 

12 Identificação com os valores e cultura da empresa 

13 Remuneração atrelada ao desempenho 

14 Comunicação clara e eficiente 

15 Práticas formais de reconhecimento 

16 Participação na formulação de estratégias 

17 Medição de desempenho 

18 Rotação de funções 

Quadro 9: Cousolidação dos fatores - Geração X 
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Importância Relativa dos Fatores - Geração X 
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Figura 14: Gráfico de distribuição dos fatores - Geração X 

Diferentemente do observado na consolidação geral, este grupo apontou como fator de 

maior influência a confiança e bom relacionamento com a equipe, seguido pelos beneficios e 

trabalho em equipe. Como terceiro fator mais influente, foi apontada a qualidade de vida, 

seguido por participação em trabalhos desafiadores e com significado e, em quinto lugar, a 

participação nos lucros. O fator de garantia de segurança no emprego aparece na sétima 

posição, sugerindo que para profissionais posicionados na faixa etária do grupo em questão, 

tal fator não exerce tanta influência, embora ainda seja considerado de grande importância. 

Para o grupo com maior participação na distribuição da amostra da pesquisa e também 

do efetivo da Companhia ENERGIA, pode-se interpretar que os aspectos ligados ao convívio 

com os pares e o bom relacionamento existente no ambiente de trabalho, somado a um pacote 

de beneficios que satisfaz as necessidades deste público, além do sentimento de se ter 

qualidade de vida, representam os grandes motivos responsáveis pela intenção de 

permanência como empregado da empresa. Pode-se interpretar também que tais profissionais, 

por estarem no auge de sua capacidade produtiva, não estejam preocupados com o fator de 

garantia de segurança no emprego, uma vez que podem conseguir uma boa colocação no 

mercado com facilidade, pois estes são os maiores alvos da competição por talentos na 
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indústria. Pelo fator garantia de segurança no emprego não ter sido considerado como o 

principal fator de importância, também se pode interpretar que o resultado apresenta coerência 

com a visão de Simón (2007) sobre a Geração X, quando diz que é uma geração com maior 

preparo acadêmico, que exige um ambiente menos formal e o abandono da autoridade 

hierárquica em prol de estruturas mais horizontais e flexíveis, além de rica em 

empreendedores, pois a iniciativa pessoal se destaca em meio a um contexto de ceticismo 

diante das grandes empresas. 

4.3.3 Resultados - Geração Baby Boomers 

Os respondentes do agrupamento que compreende a faixa etária dos 43 aos 61 anos, a 

chamada Geração Baby Boomers, e que representa o segundo maior grupo de participantes da 

pesquisa, com 20 profissionais, apresentaram os seguintes resultados: 

1 Garantia de segurança no emprego 

2 Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

3 Autonomia para a realização do seu trabalho 

4 Benefícios 

5 Confiança e bom relacionamento com a equipe 
Participação nos lucros 

6 Qualidade de vida 
Flexibilidade de horário 

7 Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 

8 
Plano de carreira 
Trabalho em equipe 

9 Programa de desenvolvimento e treinamento 
Remuneração competitiva 

10 Remuneração atrelada ao desempenho 
Identificação com os valores e cultura da empresa 

11 
Medição do desempenho 
Práticas formais de reconhecimento 

12 Comunicação clara e eficiente 

13 Liderança superior eficiente 
14 Participação na formulação de estratégias 

15 Rotação de funções 

Quadro 10: Consolidação dos fatores - Baby Boomers 



63 

Importância Relativa dos Fatores - Geração Baby Boomers 
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Figura 15: Gráfico de distribuição dos fatores - Geração Baby Boomers 

Os representantes dessa geração também destacaram a garantia de segurança no 

emprego como o fator de maior relevância para a intenção de permanência na empresa, mas, 

embora já estejam entrando em uma fase que possibilita deixar a empresa por aposentadoria, 

apontam como importante os fatores de participação em trabalhos desafiadores e autonomia 

para a realização do trabalho. Fatores priorizados pelas gerações X e Y como flexibilidade de 

horário, participação em programas de desenvolvimento e treinamento e qualidade de vida, 

não foram apontados como prioritários por esse grupo. Porém, isto significa que a Companhia 

ENERGIA está tendo sucesso em proporcionar aos profissionais seniores a atuação em 

atividades que lhes motiva ao mesmo tempo em que lhes dá a segurança de permaneceram no 

mercado de trabalho. 
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4.4 RESULTADOS POR CARGOS PESQUISADOS 

4.4.1 Resultados - Engenheiros de Equipamentos 

A consolidação dos resultados, considerando-se a segmentação dos empregados no 

cargo de Engenheiro de Equipamentos, pode ser observada conforme segue: 

Benefícios 
1 Autonomia para realização do seu trabalho 

Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

2 Confiança e bom relacionamento com a equipe 

3 Qualidade de vida 
4 Garantia de segurança no emprego 

5 Flexibilidade de horário 

6 
Participação nos lucros 
Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 

7 Trabalho em equipe 

8 Programas de desenvolvimento e treinamento 

9 Plano de carreira 
10 Remuneração competitiva 

11 Identidade com os valores e cultura da empresa 

12 Liderança superior eficiente 

13 Remuneração atrelada ao desempenho 

14 
Práticas formais de reconhecimento 
Comunicação clara e eficiente 

15 Participação na formulação de estratégias 
16 Medição de desempenho 

17 Rotação de funções 

Quadro 11: Consolidação dos fatores - Engenheiros de Equipamentos 
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Importância Relativa dos Fatores - Eng. Equipamentos 
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Figura 16: Gráfico de distribuição dos fatores - Eng. Equipamentos 

Alinhado com as respostas dos grupos Geração X e Baby Boomers, o gráfico acima, 

considerando o cargo com maior número de respondentes da pesquisa, o qual conta em sua 

grande maioria com profissionais oriundos dessas duas gerações, apresentou como fatores 

importantes aqueles já observados anteriormente, como: valorização de beneficios, autonomia 

para a realização do trabalho, envolvimento com trabalhos desafiadores e com significado, 

bom relacionamento com a equipe, qualidade de vida, segurança no emprego e flexibilidade 

de horário. Assim, percebe-se um reconhecimento de fatores que possuem relação com as 

características dos trabalhadores do conhecimento e das gerações X e Y. Também é possível 

interpretar que tal público reconhece que a empresa ENERGIA consegue ser eficaz em lhes 

proporcionar retomo a suas expectativas. 

4.4.2 Resultados - Engenheiros de Processamento 

A análise deste cargo ficou comprometida, pois contou com a participação de somente 

um respondente, o que a toma pouco significativa para representar o cargo em questão. 
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Práticas formais de reconhecimento 
Programas de desenvolvimento e treinamento 
Garantia de segurança no emprego 
Autonomia para a realização do seu trabalho 

1 Liderança superior eficiente 
Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 
Trabalho em equipe 
Confiança e bom relacionamento com a equipe 
Participação em trabalhos desafiadores e com significado 
Remuneração atrelada ao desempenho 
Participação nos lucros 
Medição do desempenho 
Comunicação clara e eficiente 

2 Plano de carreira 
Rotação de funções 
Identificação com os valores e cultura da empresa 
Flexibilidade de horário 
Qualidade de vida 

3 Remuneração competitiva 
Participação na formulação de estratégias 

Quadro 12: Consolidação dos fatores - Engenheiros de Processamento 

Importância Relativa dos Fatores - Eng. Processamento 
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Figura 17: Gráfico de distribuição dos fatores - Eng. Processamento 
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4.4.3 Resultados - Engenheiros de Petróleo 

A consolidação dos resultados, considerando-se a segmentação dos empregados no 

cargo de Engenheiro de Petróleo, pode ser observada conforme segue: 

Participação nos lucros 
1 Garantia de segurança no emprego 

Qualidade de vida 
2 Flexibilidade de horário 
3 Programa de desenvolvimento e treinamento 

Remuneração competitiva 
4 Benefícios 

Confiança e bom relacionamento com a equipe 
5 Plano de carreira 

Participação na formulação de estratégias 
Medição de desempenho 
Autonomia para a realização do seu trabalho 
Rotação de funções 

6 Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 
Trabalho em equipe 
Participação em trabalhos desafiadores e com significado 
Identificação com os valores e cultura da empresa 

7 Remuneração atrelada ao desempenho 
Práticas formais de reconhecimento 

8 Liderança superior eficiente 
9 Comunicação clara e eficiente 

Quadro 13: Consolidação dos fatores - Engenheiros de Petróleo 
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Importância Relativa dos Fatores - Eng. Petróleo 
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Figura 18: Gráfico de distribuição dos fatores - Engenheiros de Petróleo 

No grupo de Engenheiros de Petróleo, o fator apontado que se diferencia dos demais é 

participação na fonnulação de estratégias e plano de carreira que até então não foram 

destacados nas respostas anteriores, assim como o fator de remuneração competitiva. Os 

demais fatores apresentam similaridade com as respostas dos demais cargos e reforçam a 

característica predominante de priorização dos fatores com maior relação a aspectos de 

segurança, estabilidade e qualidade de vida. 

4.4.4 Resultados - Geofísicos 

A consolidação dos resultados, considerando-se a segmentação dos empregados no 

cargo de Geofisicos, pode ser observada confonne segue: 
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1 Trabalho em equipe 
Garantia de segurança no emprego 

2 Confiança e bom relacionamento com a equipe 
Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

3 
Programas de desenvolvimento e treinamento 
Flexibilidade de horário 

4 
Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 
Identificação com os valores e cultura da empresa 
Participação nos lucros 

5 Autonomia para a realização do seu trabalho 
Qualidade de vida 

6 
Beneficios 
Plano de carreira 

7 
Liderança superior eficiente 
Participação na formulação de estratégias 

8 Medição de desempenho 
Remuneração atrelada ao desempenho 

9 Práticas formais de reconhecimento 
Comunicação clara e eficiente 

10 Remuneração competitiva 

11 Rotação de funções 

Quadro 14: Consolidação dos fatores - Geofísicos 

Importancia Relativa dos Fatores - Geofísico 
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Figura 19: Gráfíco de distribuição dos fatores - Geofísicos 

o grupo de geofísicos também apresenta como fatores de destaque: trabalho em 

equipe, segurança no emprego e confíança e bom relacionamento com a equipe, combinado 
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com participação em trabalhos desafiadores. Um fator que surge na terceira posição e que não 

foi priorizado pelos cargos anteriores é o desenvolvimento e treinamento. Pode-se interpretar 

que tal cargo deva receber investimentos expressivos da Companhia ENERGIA para o 

desenvolvimento destes profissionais, o que é reconhecido como importante pelos mesmos. 

4.4.5 Resultados - Geólogos 

A consolidação dos resultados, considerando-se a segmentação dos empregados no 

cargo de Geólogos, pode ser observada conforme segue: 

1 Garantia de segurança no emprego 
2 Confiança e bom relacionamento com a equipe 

3 
Participação nos lucros 
Benefícios 

4 
Programas de Desenvolvimento e Treinamento 
Trabalho em equipe 

5 Qualidade de vida 
Remuneração competitiva 
Remuneração atrelada ao desempenho 

6 Comunicação clara e eficiente 
Plano de carreira 
Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

7 
Autonomia para a realização do seu trabalho 
Flexibilidade de horário 
Medição de desempenho 

8 
Práticas formais de reconhecimento 
Confiança e bom relacionamento como chefe imediato 
Identificação com os valores e cultura da empresa 

9 Liderança superior eficiente 

10 Participação na formulação de estratégias 
11 Rotação de funções 

Quadro 15: Consolidação dos fatores - Geólogos 
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Importância Relativa dos Fatores - Geólogo 
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Figura 20: Gráfico de distribuição dos fatores - Geólogos 

o grupo dos geólogos não diverge do que se identificou na maIOrIa dos cargos 

estudados, priorizando também aspectos relacionados à segurança no emprego, confiança e 

bom relacionamento com a equipe, beneficios e desenvolvimento e treinamento. 



5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo principal apresentar o grau de influência de fatores 

de gestão de pessoas para a intenção de permanência como empregados, de profissionais que 

atuam em cargos críticos, em uma companhia da indústria de óleo e gás no Brasil, na Era do 

Conhecimento. 

Como objetivos secundários, foram considerados: 

• Destacar as características da Era do Conhecimento e sua influência sobre os 

trabalhadores. 

• Evidenciar a evolução da gestão de RH e os principais desafios enfrentados na Era 

do Conhecimento. 

• Contribuir para a orientação da função RH quanto à promoção de práticas de 

gestão de pessoas que reforcem a retenção de seus talentos. 

Com a construção do referencial teórico, percebeu-se que na Era do Conhecimento os 

recursos que apresentam maior valor para as organizações possuem características diferentes 

daqueles da Era Industrial. Agora os recursos intangíveis assumem importância ímpar, sendo 

o conhecimento, as ideias e a capacidade de inovação dos trabalhadores, ativos que podem 

propiciar diferencial competitivo para as organizações. Passa-se, então, para uma fase em que 

bens de capital, ativos fixos, tecnologias e recursos financeiros são de acesso muito mais fácil 

a todos os competidores, fazendo com que a verdadeira fonte de vantagem competitiva 

sustentável esteja no conhecimento especializado que as organizações possuem. 

Na sociedade do conhecimento, a literatura diz que os trabalhadores atuam de forma 

inovadora e com sentimento no que fazem, gostam de trabalhar em equipe e prezam pela 

educação contínua. 

Tais características exigem uma nova forma de atuação para uma área que tem grande 

responsabilidade no gerenciamento destes trabalhadores: a área de Recursos Humanos. A 

gestão de Recursos Humanos tem evoluído juntamente com os setores produtivos e, com a 

importância dada às pessoas na Era do Conhecimento, passou a ser uma das áreas mais 
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importantes de uma empresa, pois tem a grande responsabilidade de cuidar do ativo mais 

valioso: o capital humano. Tal fato impõe à gestão de RH o desafio de se tomar uma área com 

verdadeira atuação estratégica, de forma que possa entender e contribuir para o 

direcionamento estratégico das organizações, bem como para o atendimento das estratégias 

traçadas. 

A pesquisa bibliográfica aponta que entre os principais desafios para a gestão de RH 

nos dias de hoje, tem destaque a atração e retenção de talentos, e para que tais desafios sejam 

atendidos toda a gestão de RH deve estar voltada para essas questões. É necessária uma 

gestão de pessoas eficiente e eficaz, que consiga perceber quais das suas ações são de fato 

importantes para o negócio em que atua, o que precisa ser feito e como deve ser feito, a fim de 

que os profissionais, especialmente os talentos críticos, sintam vontade de fazer parte da 

organização e de nela permanecer. 

Por meio da pesquisa de campo foi possível responder ao objetivo principal, o de 

determinar quais práticas de gestão de RH apresentam maior influência para a intenção de 

permanência como empregados na Companhia ENERGIA, de profissionais que atuam em 

cargos críticos para a atividade-fim desta Companhia. Também foi possível perceber como se 

dá essa influência quando se observa os empregados, considerando a segmentação por faixa 

etária, em conformidade com as gerações Y, X e Baby Boomers. 

No resultado da consolidação geral, nota-se que a distribuição de importância dos 

fatores é bastante uniforme, evidenciando que a maioria dos fatores considerados na pesquisa 

é relevante para a intenção de permanência como empregado na Companhia ENERGIA. 

A garantia de segurança no emprego, a confiança e o bom relacionamento com a 

equipe e a participação em trabalhos desafiadores e com significado foram os três fatores de 

pontuação mais alta na consolidação geral e com maior grau de influência para a intenção de 

permanência como empregado na Companhia ENERGIA. Fazendo-se um paralelo com a 

pesquisa bibliográfica, percebe-se que a priorização de tais fatores está alinhada com as 

características do trabalhador do conhecimento, que priorizam o trabalho em equipe e a 

atuação em atividades desafiadoras e que tenham real significado para a organização. É 

possível interpretar que a Companhia ENERGIA consegue atender às expectativas destes 
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trabalhadores, uma vez que os mesmos reconhecem que esses fatores existem e que são 

relevantes para a permanência como empregados na organização. 

Fatores como qualidade de vida, autonomia para a realização do seu trabalho, 

trabalho em equipe, flexibilidade de horário e programa de desenvolvimento e treinamento 

também foram priorizados e corroboram o que foi identificado na bibliografia como desejado 

pelos trabalhadores do conhecimento. 

Deve-se ressaltar que, de forma geral, o fator de garantia de segurança no emprego 

foi considerado como o de maior influência para a intenção de permanência, o que demonstra 

que a questão da estabilidade no emprego é um fator muito valorizado pelos empregados da 

Companhia ENERGIA. Tal resultado sugere que essa prática pode ser fonte de vantagem 

competitiva frente aos seus concorrentes. 

Os resultados apresentam variações conforme as análises realizadas nos diferentes 

grupos considerados, que foram segmentados por faixas etárias e por cargos estudados. No 

entanto, pode-se destacar que na pesquisa realizada houve uma uniformidade de respostas, as 

quais priorizaram um grupo de fatores, que aponta que o que é importante para a intenção de 

permanecer na empresa, está relacionado principalmente com os aspectos de segurança no 

emprego, benefícios oferecidos, bom relacionamento com a equipe de trabalho, participação 

em trabalhos desafiadores e com significado e qualidade de vida. 

Fatores como medição de desempenho, remuneração competitiva, remuneração 

atrelada ao desempenho, práticas formais de reconhecimento, plano de carreira, 

comunicação clara e eficiente, rotação de funções e liderança superior eficiente foram 

considerados como menos influentes para a intenção de permanência, sugerindo que tais 

práticas não são reconhecidas como diferencial na Companhia ENERGIA e que não fazem 

diferença para a intenção de permanência. Isto pode sugerir que existem oportunidades para 

melhorar as ações relacionadas a essas práticas e tomá-las também fatores importantes para 

uma política de retenção na empresa, pois, como visto, são práticas consideradas importantes 

para uma política de retenção. 

Iniciativas podem ser adotadas para melhorar a percepção sobre a política de 

compensação da companhia, de forma a ser mais bem compreendida e valorizada pelos 
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profissionais, como também, envidar esforços a fim de aprimorar o desenvolvimento de suas 

lideranças, pois o fator liderança superior eficiente não foi considerado um fator relevante 

para a intenção de permanência na companhia e, conforme destacado na justificativa de 

escolha dos fatores utilizados no questionário, um dos principais motivos que levam os 

profissionais a pedir demissão é a insatisfação com as lideranças. Ainda como pontos 

importantes, que não foram priorizados pelos respondentes, aparecem as práticas formais de 

reconhecimento, que pode ser considerado relevante para a retenção de talentos, a 

comunicação clara e eficiente, por ser de extrema importância que as pessoas tenham as 

informações de que precisam para fazer o seu trabalho e para terem clara compreensão do 

contexto no qual estão inseridas, e ainda o fator plano de carreira, que, como visto 

anteriormente, tem sido considerado como de extrema importância pelos jovens profissionais. 

Embora a amostra da pesquisa tenha sido pequena quando comparada com o efetivo 

total da Companhia ENERGIA, contou com a participação de grupos distintos que compõe o 

efetivo da organização estudada. Tal fato aponta que existem diferenças de expectativas nos 

diferentes cargos estudados e nas diferentes gerações, o que aumenta o desafio de gestão de 

pessoas, a fim de se ter o maior número de empregados satisfeitos e motivados. 

Pode-se dizer, com base nos resultados da pesquisa, que a Companhia ENERGIA 

consegue, por meio de suas ações de gestão de pessoas, atingir os diversos grupos de 

empregados, fazendo com que tais grupos reconheçam, cada um ao seu jeito, a existência de 

fatores que são importantes para a sua intenção de permanência na organização. 

T orna-se relevante comentar que embora práticas tradicionais para a retenção de 

empregados, como remuneração, beneficios, participação nos lucros e estabilidade apareçam 

como de grande importância, percebe-se a valorização de aspectos ligados ao bem-estar do 

trabalhador, ao bom relacionamento com as pessoas no ambiente de trabalho e ao desejo de 

atuar em trabalhos, que, de fato, sejam importantes e que tragam reais contribuições para a 

organização e até para a sociedade. 

Isto sugere que as organizações podem intensificar suas ações relacionadas à retenção 

de empregados, buscando atingir em cheio as expectativas dos trabalhadores do 

conhecimento, considerando o fomento a ambientes humanizados, que possibilitem a troca de 

informações e experiências, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o desenvolvimento 
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intelectual de seus empregados e o sentimento de pertencimento através da atuação em 

atividades que sejam percebidas como de alto valor para a organização. 

Assim sendo, a guerra por talentos passaria a ser ainda mais complexa e de alto nível, 

deixando de ficar fortemente restrita à competição pelo pagamento dos maiores salários e 

oferta de compensações financeiras. 
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Anexo I - Questionário 

FGV 
E8APE 

Pesquisa - Retenção de Talentos 

Prezado participante, 

Essa pesquisa será utilizada como insumo principal para o desenvolvimento de minha 
dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, cujo tema é Retenção de Talentos. 

Com base nos fatores relacionados no formulário anexo, atribua, conforme a escala, o grau de 
influência de cada um deles para a sua intenção de permanência como empregado da empresa, 
mesmo para aqueles não praticados na Companhia. 

Não existem respostas certas ou erradas, as suas respostas serão tratadas de forma 
confidencial, por isso, seu nome não é solicitado, apenas alguns dados para enriquecer a 
análise. 

Muito obrigado pela sua contribuição. 

Gustavo André Dunzer 

DADOS DO PARTICIPANTE 

Idade: __ _ 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Cargo que exerce na Companhia: 

( ) Engenheiro de Equipamentos 
( ) Engenheiro de Petróleo 
( ) Engenheiro de Processamento 
( ) Geofísico 
( ) Geólogo 

Tempo de Companhia (anos e meses): __ _ 
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Anexo 2 - Formulário 

1- Remuneração competitiva (na média do mercado) 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

2- Remuneração atrelada ao desempenho 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

3- Participação nos lucros 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

4- Benefícios (educação, saúde, previdência) 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

5- Medição de desempenho 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

6- Práticas formais de reconhecimento 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

7- Programas de desenvolvimento e treinamento 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

8- Garantia de segurança no emprego 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

9- Comunicação clara e eficiente 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

10- Autonomia para a realização do seu trabalho 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

11- Plano de carreira 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 



12- Rotação de funções (Job Rotation) 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) 

13- Liderança superior eficiente 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) 

Alta influência 

Alta influência 

14- Confiança e bom relacionamento com o chefe imediato 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

15- Trabalho em equipe 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

16- Confiança e bom relacionamento com a equipe 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

17- Participação em trabalhos desafiadores e com significado 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

18- Identificação com os valores e cultura da empresa 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

19- Flexibilidade de horário (dedicar-se ao trabalho e à vida pessoal) 

Baixa influência (1) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

20- Participação na formulação de estratégias 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

21- Qualidade de vida 

Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 

22- Outra: --------
Baixa influência (I) (2) (3) (4) (5) Alta influência 
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