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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar as práticas utilizadas no processo de 

atração e retenção de colaboradores dentro de uma empresa do segmento de 

panificação. Uma das maiores preocupações que as empresas enfrentam diz respeito a 

dificuldade de reter seus melhores colaboradores, conquistando sua permanência na 

organização, mantendo seu conhecimento e sobretudo sua experiência, conhecer quais 

são as práticas de gestão de pessoas existentes nesta organização; verificar na percepção 

do gestor, as razões que favorece a atração e a retenção destes empregados e identificar, 

na percepção do empregado, o que o fez ser atraído e continuar trabalhando nesta 

organização. Os recursos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, a 

realização do estudo de caso, realização de entrevista com o gestor responsável pela 

Organização pesquisada e aplicação de questionário aos colaboradores. Os resultados 

apontam que os principais fatores que atraem e retém os funcionários na empresa são os 

benefícios seguidos de treinamento e localização. Os resultados obtidos demonstraram a 

satisfação dos colaboradores, quando questionados sobre as práticas de remuneração, os 

benefícios oferecidos, treinamentos e reconhecimento. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de pessoas. Atração e retenção de pessoas. Recursos 

humanos. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

O presente cenário competitivo dos mercados vem obrigando as empresas a 

buscarem transformações na sua forma de gestão. As atividades de recrutamento e 

seleção, bem como as demais práticas de gestão de pessoas, devem estar alinhadas com 

as metas do empreendimento para que os bons profissionais sejam contratados, 

adicionando valor ao negócio e contribuindo para a sua lucratividade. Assim, o setor de 
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recursos humanos ocupa um papel muito importante nesta missão. 

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL, 2012), a 

mão de obra é um dos principais gargalos enfrentados pelas panificadoras. Além dos 

altos custos, existe a dificuldade de encontrar pessoas que querem permanecer nesse 

mercado. 

No entanto, se as práticas de gestão de pessoas não forem bem administradas, 

dificuldades podem aparecer no decorrer do processo, originando um número elevado 

de rotatividade nas empresas. 

Nesse contexto, para se compreender as práticas de atração e retenção 

empreendidas é necessário que seja realizado uma pesquisa com o intuito de analisar a 

percepção dos empregados e do gestor do negócio. Com base nos resultados, será 

possível sugerir algumas ações para minimizar o problema na organização.  

Diante da importância do assunto, e baseado nestas hipóteses, o trabalho buscará 

responder: Quais estratégias a Padaria Pão da Serra vem utilizando para atrair e reter 

seus colaboradores? 

Este estudo tem com objetivo geral identificar e analisar as práticas de atração e 

retenção utilizadas por esta organização. Para complementar o estudo, define-se como 

objetivos específicos: conhecer as práticas de gestão de pessoas existentes nesta 

organização; verificar, na percepção do gestor, as razões que favorece a atração e a 

retenção destes empregados e identificar, na percepção do empregado, o que o fez ser 

atraído e continuar trabalhando nesta organização. 

O estudo das práticas de retenção e atração de pessoa é um tema de grande 

importância na dinâmica organizacional, considerando o mercado competitivo e a 

importância das pessoas para o sucesso do negócio. 

Busca-se compreender o que a teoria fala sobre esse tema a partir da perspectiva 

de alguns teóricos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- GESTÃO DE PESSOAS 

Segundo Chiavenato (2010), gestão de pessoas é muito mais que gerir pessoas 

em uma organização, é gerir gente, gerir a inteligência, e um conjunto de ferramentas 

que associadas podem mudar o futuro de uma empresa. 
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O autor afirma que a gestão de pessoas tem sido responsável pela excelência das 

organizações bem-sucedidas, e pelo aporte de capital intelectual que simboliza. Mais do 

que tudo, a importância do fator humano em plena era da informação. 

Atrair e captar pessoas diferenciadas passa a ser um grande desafio da gestão de 

pessoas. O processo de recrutamento e seleção possui como objetivo principal 

identificar e selecionar pessoas adequadas às necessidades do negócio. 

 

2.2 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

De acordo com Chiavenato (2014, p.101), recrutamento é o conjunto de políticas 

e ações destinadas a atrair e agregar talentos a organização para dotá-la das 

competências necessárias ao sucesso. 

Bohlander e Snell (2009) completam que o recrutamento é o processo de 

localizar individuo em potencial que possam trabalhar para uma organização e encorajá-

los a se candidatarem a vagas já existentes, ou então, antes que elas sejam abertas. 

Portanto, pode-se observar que os autores possuem o mesmo conceito sobre o 

tema. Chiavenato (2002) descreve que os processos de recrutamento são constituídos 

por duas etapas. 

Pesquisa interna: o que a organização precisa: pessoas necessárias para a tarefa 

organizacional. 

Pesquisa externa: o que o mercado de RH pode oferece: fontes de recrutamento a 

localizar e alvejar. 

 

Recrutamento interno e quando a organização procura preencher uma vaga 

para um posto de trabalho (cargo) mediante o remanejamento de seus 

funcionários, que podem ser promovidos (movimentação vertical), 

transferidos (movimento horizontal) ou transferidos com promoção (ascensão 

funcional) (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006, p.169). 

 

Portanto, o processo de recrutamento interno tanto pode trazer benefícios quanto 

problemas para a organização, e apesar das inúmeras vantagens trazidas pelo 

recrutamento interno, alerta Bohlander e Snell (2009), é necessário que as políticas de 

RH incentivem a contratação de profissionais de fora da empresa com o objetivo de 

trazer novas experiências, isso só é possível através do meio de recrutamento externo. 

O recrutamento é externo e quando a organização procura preencher a vaga 

existente com candidatos externos, atraídos pelas técnicas de recrutamento 

(TACHIAZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006, p, 171). 
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Bohlander e Snell (2009) relatam vários estudos onde a fonte de recrutamento de 

um funcionário pode afetar o tempo e o desempenho no cargo, tanto em organizações de 

pequeno, como naquelas com grande porte. 

Desta forma, é essencial ficar atento às fontes corretas para recrutar novos 

talentos para a empresa, a fim de evitar problemas futuros na execução da função. 

Assim, após a identificação da necessidade de pessoal e a busca no mercado pelas 

fontes de recrutamento, faz se necessário à escolha das técnicas de atração. 

Chiavenato (2014) cita uma variedade de métodos para o processo de 

recrutamento externo: 

a) Arquivos de candidatos que se apresentam espontaneamente ou em 

outros recrutamentos; 

b) Apresentação de candidatos por parte dos funcionários da empresa; 

Cartazes ou anúncios na porta da empresa. 

Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006) afirmam que na fase de seleção, é 

importante aplicar a técnica mais compatível com o tipo de mão de obra a ser recrutada, 

ou seja, as informações contidas na própria descrição do cargo e que constam no plano 

de cargos e salários da organização. Assim, a empresa deve identificar as formas de 

selecionar novos candidatos que sejam aptos ao cargo a ser reenchido, visto que cada 

função possui suas especificações. 

 

2.3  REMUNERAÇÃO – CARGOS E SALÁRIOS 

O plano de cargos e salários está vinculado aos subsistemas de adaptação e 

administração de recursos humanos. Para que o sistema de plano de cargos e salários 

seja eficaz, é preciso definir a descrição dos cargos existentes e os relativos salários.  

Para a definição de cargo é necessário basear-se nos conhecimentos de outros 

três conceitos: a tarefa, que é atividade mais fácil e repetitiva realizada por um ocupante 

do cargo; a atribuição, atividade conferida a cargos mais diferenciados por ser uma 

tarefa mais intelectual, mais mental e menos braçal; e a função, um conjunto de tarefas 

ou atribuições desempenhadas de maneira sistemática e repetidas pelo ocupante do 

cargo (CHIAVENATO, 2004). 

Ainda, de acordo com Chiavenato (2014, p. 174), o cargo é composto por todas 

as atividades desempenhadas por uma pessoa, que podem ser englobadas em um todo 
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unificado e que ocupa uma posição formal no organograma da organização. 

 Ou seja, a definição de cargo pode ir além de uma simples indicação dada ao 

funcionário dentro da empresa, mas o cargo é também o conjunto de todas as tarefas, 

responsabilidades e funções que definem o indivíduo dentro da estrutura da 

organização.  

Conforme Chiavenato (2003, p. 370), a política de salários na organização é um 

dos aspectos mais importantes, pois o nível de salários é o elemento essencial tanto na 

posição competitiva da organização no mercado de trabalho como nas relações da 

organização com os seus próprios empregados. 

 Sendo assim, para a organização uma pratica de salários bem definida pode 

atrair os melhores talentos para a empresa e permitir um melhor desempenho no 

mercado. 

Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2004) a administração de cargos e 

salários, a avaliação de desempenho e o plano de carreiras, em conjunto, formam o 

processo de planejamento, execução e controle das recompensas salariais, ou seja, esses 

instrumentos auxiliam nos métodos de política salarial e na administração dos salários. 

Para o empregado, o salário é considerado um objetivo intermediário, ou seja, 

através do trabalho o funcionário recebe o salário para atingir outras metas finais. O 

salário é a fonte de renda que define o padrão de vida de cada pessoa (CHIAVENATO, 

2014, p. 244). 

Portanto, da mesma maneira que os gestores investem seus subsídios financeiros 

em maquinários, matéria-prima, ou em outros recursos necessários para a atividade da 

organização é importante também um investimento no capital humano, ou seja, 

naqueles que empregam seus valores e conhecimentos para alcançar os desígnios 

traçados pela empresa.  

Assim, o profissional de recursos humanos deve ter o discernimento necessário 

sobre todos os cargos existentes na empresa, suas tarefas, atribuições e funções, para 

então aplicar uma política de salários que contente os desígnios da empresa e dos 

funcionários mutuamente. 

 

2.4 BENEFÍCIOS 

Além da recompensa financeira pela função das suas atividades, os 
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colaboradores podem contar com benefícios sociais que representam ganhos extras 

salariais, como: assistência medica e odontológica, cestas básicas, alimentação, 

transporte, segura de vida, entre outros. 

Para Chiavenato (2014), os benefícios constituem pagamentos financeiros 

indiretos oferecidos aos funcionários, incluem saúde e segurança, férias, pensões, planos 

de educação, descontos em produtos da companhia, dentre outras. 

Entretanto, os planos de benefícios, que são a escolha de benfeitorias que 

atendem as reais necessidades dos empregados, alinhados as metas da organização e 

gerenciamento que continuam do plano. É importante ressaltar também que cada 

benefício deve ajustar se a cada organização, pois um programa pode funcionar melhor 

numa instituição, mas em outra pode não trazer recompensas. 

 

2.5 TREINAMENTO 

Este processo é importante em todos os níveis empresariais. Conforme 

Chiavenato (2014, p.310), treinamento é o processo educacional de curto prazo, 

aplicado de maneira sistemática e organizada, pelo qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, atitudes e competência em função dos objetivos previamente definidos. 

Já França (2010, p.88), conceitua que treinamento é o processo de longo prazo 

para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-los futuros 

membros valiosos da organização. Um profissional bem treinado desenvolve sua tarefa 

com mais facilidade, por outro lado o profissional não treinado está sujeito a tomada de 

decisões incorreta, podendo assim prejudicar a empresa que atua. As empresas devem 

ver o treinamento com um objetivo a ser alcançado dentro da organização. Através disso 

irá aprimorar as habilidades de seus colaboradores, motivação e melhorias no ambiente 

de trabalho e consequentemente, o aumento da produtividade. 

 

2.6 HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Para Chiavenato (2014), a higiene do trabalho é um conjunto de medidas 

preventivas relacionadas com o ambiente no sentido de reduzir acidentes e doenças 

ocupacionais pelas identificações e proposição de mudanças no ambiente. A segurança 

do trabalho se caracteriza pelo conjunto de medidas técnicas, educacionais, medica e 

psicológicas empregadas, para prevenir acidentes, querem eliminando as condições 
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inseguras do ambiente querem instruindo ou convencendo as pessoas das implantações 

de prática preventivas. 

 

A higiene e segurança do trabalho visam basicamente a garantir condições 

adequadas à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores, tantos no que se refere a 

observância dos preceitos legais quanto a aplicação dos novos conceitos de 

gestão ambiental e gerenciamento ecológico (TACHIZAWA; FERREIRA; 

FORTUNA, 2006.p.229). 

 

 

A organização deve dispor de condições adequadas ao trabalho, tanto oferecendo 

um local limpo e organizado quanto ofertando equipamento de proteção individual ou 

coletiva e realizando ações de prevenção. Assim, doenças adquiridas no exercício da 

função podem ser eliminadas com a correta implantação e de programas de saúde do 

trabalhador. 

Além disso, Dessler (2014) adverte que é muito importante manter ambiente 

laboral seguro principalmente pelos inúmeros acidentes de trabalho. 

Um dos maiores desafios dos gestores é buscar minimizar a rotatividade e 

motivar sua equipe, buscando o bem do colaborador, pois influencia diretamente na sua 

lucratividade. 

 

2.7 ROTATIVIDADE 

Segundo Chiavenato (2014), a rotatividade pessoal é o resultado da saída de 

alguns funcionários e a entrada de outros para substituí-los no trabalho. Em uma 

organização onde há um número elevado de admissões e demissões, deve constar uma 

preocupação, pois elementos como clima organizacional, relacionamento interpessoal e 

produtividade podem ser afetados, interferindo no trabalho dos funcionários. Além 

disso, o desligamento gera novas contratações para suprir as necessidades do negócio e 

garantir a continuidade do serviço, causando custos para as empresas. 

Segundo Chiavenato (2014) turnover (rotatividade) pode ser considerado 

positivo ou negativo. Se por um lado a saída de um empregado com baixo desempenho, 

substituído por outro com um desempenho satisfatório, trará ganhos para a empresa. Por 

outro lado, perder um colaborador de elevado potencial poderá trazer prejuízo ao 

negócio. Contudo é preferível evitar altos índices de rotatividade, e se possível, 

pesquisar com os próprios funcionários a respeito das causas de tantos desligamentos 

por sua iniciativa. 
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As razões para o desligamento podem ser diversas, por exemplo: os indivíduos 

podem solicitar sua demissão por descontentamento com alguma política da empresa, 

falta de motivação, ou busca de uma melhor colocação profissional. Por outro lado, a 

empresa também se coloca no direito de buscar profissionais mais capacitados para 

integrar o seu quadro funcional ou ainda procurar pela inovação e reforma profissional 

de seus colaboradores (MEDEIROS; ALVES; RIBEIRO, 2012 p. 118). 

Entretanto, Chiavenato (2010) afirma que: 

 

A rotatividade não é causa, mas o efeito de algumas variáveis internas ou 

externas. Dentre as variáveis externas estão à situação de oferta e procura do 

mercado de RH, a conjuntura econômica, as oportunidades de empregos no 

mercado de trabalho, etc. dentre as políticas internas estão a política salarial 

de benefícios que a organização oferece, o estilo gerencial, a oportunidades 

de crescimento interno, o desenho dos cargos, o relacionamento humano, as 

condições físicas e psicológicos de trabalho. A estrutura e a cultura 

organizacional são responsáveis por boa parte dessas variáveis interna 

(CHIAVENATO, 2014, p.83). 

 

 

O desligamento de um funcionário decorre da perda de uma mão de obra 

qualificada, trazendo prejuízos a organização. 

 

2.8 ATRAÇÃO DE TALENTOS 

A procura por excelentes funcionários deve ser a fundamental estratégia 

gerencial. Antigamente, as empresas procuravam colaboradores para preencher vagas 

em aberto. Hoje, além de recrutar pessoas qualificadas, procuram pessoas com capital 

intelectual desenvolvido e que se sobressaiam como vencedores entre os demais 

candidatos.  

Segundo Chowdhury (2003, p.79), existem várias maneiras que uma empresa 

pode utilizar para atrair talentos: 

a) Trate os colaboradores como clientes; 

b) Adote um Sistema de Gerenciamento de Talentos (TMS); 

c) Prometa recompensa e reconhecimento futuros por meio de opções de 

ações, outras opções proprietárias e pacotes baseados no comportamento; 

d) Mantenha o ambiente de trabalho flexível e uma cultura positiva; 

e) Ofereça instalações adequadas de treinamento e pesquisa; 

f) Pratique a administração e a liderança visionárias; 
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g) Realize revisões de desempenho e plano de carreira.  

As empresas devem tratar seus talentos como se fossem seus clientes: tratá-los 

bem, dando a devida atenção, e a certeza de que sua empresa é o melhor lugar para 

trabalhar e se desenvolver. Manter o ambiente de trabalho atraente e flexível também é 

um fator muito importante. Os talentos precisam expor suas ideias, independente se ele 

trabalha ou não naquele setor, se surgir uma ideia e necessário que ela seja avaliada.  

Os colaboradores necessitam ter espaço para exercer a liderança com sua equipe, 

se sentirem seguros, confiantes e incentivados com a empresa. Gratificação por 

desempenho atrairá talentos, porém o dinheiro é um fator de manutenção, mas não de 

motivação. 

Na visão do autor Chowdhury (2003, p. 82), um talento atrai outros. Um pacote 

de gratificações baseada em bons resultados é outra chave para atrair e mantê-los. É 

necessário criar um ambiente favorável onde talentos sintam que serão financeiramente 

satisfeitos. 

Uma equipe com ótimos colaboradores, sempre procuram trabalhar com pessoas 

que possuam a mesmas qualificações. 

2.9 RETENÇÃO DE TALENTOS 

Após atrair e desenvolver talentos, a empresa deve preocupar-se também em 

reter esses funcionários, evitando deste modo o aumento de turnover dentro da empresa, 

já que quando a empresa perde um colaborador para o mercado, ela também perde o 

capital humano, além de todo o tempo e os recursos que foram investidos nesse 

funcionário. O profissional que sair leva todo o conhecimento e experiência adquirida 

durante o seu período de atuação naquela empresa.  

 

“O que é reter talentos senão fazer o seu colaborador enxergar seu papel no 

contexto organizacional, envolvendo-o ininterruptamente em toda a evolução 

da empresa, sem esquecer-se de enquadrar neste contexto os momentos de 

mudança organizacional, pois não há nada mais retrocedente do que 

colocarmos nosso colaborador na posição de expectador, um mero 

observador de modificações no seu ambiente de trabalho. Em um ambiente 

organizacional, não existirão apenas fatos estáveis, até porque não existem 

processos perfeitos, mas devemos reconhecer que a principal mudança deve 

acontecer no aspecto de reter nossos colaboradores com a firmeza do 

comprometimento que não é apenas uma característica necessária a eles, mas 

sim de ambas as partes” (COSTA, 2015). 

 

 

Para Chiavenato (2003, p. 19), a organização viável, do ponto de vista de 
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recursos humanos, é aquela que não apenas capta e aplica seus recursos humanos 

adequadamente, mas também os mantém na organização. Logo, é realmente necessário 

que a empresa invista também na retenção de talentos. 

O empenho com a organização e a afinidade com a filosofia de trabalho da 

empresa, também são fatores que contribuem para a permanência das pessoas na 

instituição, como diz Davenport (2001, p. 210), no trecho a seguir: 

 

Um acordo equilibrado que pondere os interesses de ambos, indivíduo e 

organização, é o cerne de qualquer estratégia bem-sucedida de retenção de 

pessoal. O equilíbrio reforça não só o envolvimento no trabalho, como 

também está outra contribuição (diversa, mas relacionada) que é o 

comprometimento com a empresa. É necessário comprometimento e 

envolvimento para unir as pessoas à empresa e manter o interesse delas em 

investir no seu capital humano sem restrições. 

 

 

Nessa busca pela permanência dos profissionais na organização, temos alguns 

aspectos, como: compensação (administração de salários), planos de benefícios sociais, 

higiene e segurança do trabalho, que são fundamentais para o êxito da política de 

manutenção de talentos. 

 

3. METODOLOGIA 

Pesquisa é um processo de desenvolvimento do conhecimento que utiliza 

normas estabelecidas pela metodologia de trabalho, com o objetivo de encontrar 

soluções para interrogações existentes. 

Pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar repostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa e requerida quando não se dispõe de informações suficientes para 

responder ao problema, ou então quanto à informação disponível se encontra 

em tal estado de desordem que não pode ser adequadamente relacionada ao 

problema (GIL, 1999, p.17). 

 

Quando aos fins, a pesquisa qualifica-se como descritiva. Na concepção de 

Prestes (2008, p.26), na pesquisa descritiva se observam registram, analisam, 

classificam e interpretamos fatos, sem que o pesquisador lhes faça qualquer 

interferência. 

Quanto aos meios utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com um estudo de caso. 

A pesquisa é considerada bibliográfica porque procura explicar um problema a 

partir de referências publicadas em livros, revistas, dentre outros (RAMPAZZO 2005, 
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p.53). Neste caso, a pesquisa deu-se por meio de livros na área pesquisada para compor 

o referencial teórico. 

Gil (1999, p.73) destaca que “estudo de caso, é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado do mesmo”. Desta forma, o estudo foi realizado na 

padaria Pão da Serra para tornar a pesquisa mais delimitada. 

Assim os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a entrevista com o 

gestor (apêndice 1) e aplicação de questionários para os funcionarios (apêndice 2). 

O estudo de caso, afirma Gil (1999, p.73), é caracterizado pelo estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado. Desta forma, o estudo foi realizado na padaria Pão da Serra para 

tornar a pesquisa mais delimitada. 

A abordagem da pesquisa é quantitativa e qualitativa, a analise qualitativa 

analisa os conteúdos dos de instrumentos de coleta de dados para quantificar opiniões, e 

serão descritos o resultado da pesquisa em forma de narrativa. 

A abordagem quantitativa é realizada através de estatísticas descritiva tem como 

finalidade quantificar opinião, dados nas formas de coleta de informações, assim 

também com o emprego de recursos e técnica estático (OLIVEIRA, 2004, p.115). 

A empresa pesquisada possui o universo de 35(trinta e cinco) funcionários. 

Sendo que a amostra trabalhada foram 15 (quinze) pessoas. A escolha desta amostra 

deveu-se ao fato da acessibilidade a este grupo, em função do turno de trabalho. 

Os dados coletados foram tabulados, e os resultados foram apresentados em 

forma gráfica. 

 

4. DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Fundada em 1996, a Padaria Pão da Serra, empresa de estudo em questão, 

destaca-se na produção de panificados, confeitos e abriga pizzaria com receitas de sabor 

inigualável.  

Localizada na Av. Leontino Francisco Alves, 115 – Bairro Serra Verde (Venda 

Nova). A empresa possui uma equipe de 35 pessoas, englobando padeiros, atendentes, 

balconista, equipe no qual sempre dedicada e pronta para ajudar. 
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A Padaria funciona de segunda a domingo, de 6:00h as 2:00h da manhã com 

revezamento entre os turnos manhã e tarde. 

De acordo com o gestor, a missão da Padaria Pão da Serra é ofertar produtos 

alimentícios e serviços de qualidade; sendo assim sua visão é fornecer sempre produtos 

e serviços com características e propostas únicas. 

Segundo o gestor, os salários pagos para os funcionários são de acordo com o 

sindicato e em consonância com as leis trabalhistas. 

Neste tópico serão relatados os resultados da pesquisa realizada. Os resultados 

servirão de base para avaliar os aspectos que interfere no índice sobre as práticas de 

atração e retenção de funcionários na organização. Os resultados serão demonstrados 

em forma de gráfico para melhor interpretação. 

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES 

Primeiramente, apresenta-se a caracterização dos respondentes, considerando as 

variáveis como: idade, gênero, escolaridade, tempo de empresa. 

Com relação à idade, 60% dos funcionários apresentam entre 18 (dezoito) e 25 

(vinte e cinco) anos; 13% entre 31 (trinta e um) e 35 (trinta e cinco) anos e 27% acima 

de 36 (trinta e seis) anos. Pode-se dizer, em âmbito geral, que o grupo de colaboradores 

da organização pesquisada é jovem, representado em sua maior parte pela faixa média 

entre 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) anos. Essa faixa de idade refere-se a profissionais 

que entraram recente no mercado de trabalho. 

Milkovich e Boudreau (2000) consideram que os trabalhadores que se demitem 

com mais facilidade são os mais jovens e com menos dependentes. 

 

Gráfico 1 –Idade. 
 

 
                 Fonte: da pesquisa (2016). 

 

O Gráfico demonstra que 67% dos respondentes são do gênero feminino e 33% 

do gênero masculino. 

60% 13% 

27% 

De 18 a 25 anos 

De 26 a 35 anos 

Acima de 36 
anos 
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Gráfico 2 – Gênero. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

O Gráfico demonstra a porcentagem que 53% dos respondentes possuem o 

ensino médio completo e 47% ensino médio incompleto. Esses dados nos possibilitam 

inferir que a mão de obra possui baixa escolaridade, sendo que quase a metade da 

amostra pesquisada não possui o ensino médio 

 

Gráfico 3 – Escolaridade. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Os dados a seguir revelam que 47% dos funcionários estão menos de um ano na 

empresa, 20% de 1 a 2 anos, 20% de 2 a 3 anos e 13% mais de 3 anos. Esses dados 

revelam que a empresa possui uma força de trabalho instável e que convive com 

rotatividade. Mas, segundo o gestor esse índice de rotatividade não existe em todos os 

setores o índice mais elevado é no balcão visto que nesse setor a demanda de trabalho é 

muito grande e o colaborador passa muito tempo em pé servindo o cliente com isso 

causa cansaço e desgaste para os mesmos e o salário oferecido é menor 30% acima do 

valor exigido pelo sindicato que nos demais departamentos como, por exemplo, o 

padeiro, confeiteiro e pizzaiolo o salário ofertado 100% acima do sindicato. 

Segundo Chiavenato (2014) a rotatividade pessoal é o resultado da saída de 

alguns funcionários e a entrada de outros para substituí-los no trabalho. Ainda segundo 

Medeiros (2012), as razões para o desligamento podem ser diversas, por exemplo: os 
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indivíduos podem solicitar sua demissão por descontentamento com alguma política da 

empresa, falta de motivação, ou busca de uma melhor colocação profissional. 

 

 

 

Gráfico 4 – Tempo de empresa. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

 

4.3PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS 

Prática de gestão de pessoas é responsável por administrar e gerenciar 

profissionais dentro da empresa. As praticas de gestão dissemina a cultura da 

organização, implementa processos internos e benefícios, promove o desenvolvimento e 

aprimoramento do colaborador, dá apoio para que executem as suas atividades com 

excelência e proporciona resolução de problemas, retém novos talentos, avalia 

desempenho, planeja e controla cargos e salários. 

 

4.3.1Razões que favorecem a atração e retenção de empregados 

Na visão do gestor e percepção dos empregados: Os gráficos 5 mostram os 

fatores que atrai e retém os mesmos. 

 

Os dados abaixo revelam que 60% dos respondentes afirmaram que a padaria 

dispõe de planos de incentivo e/ou recompensa, já os 27% acreditam que não esses 

dados nos levam a inferir que a baixa escolaridades pode interferir no entendimento dos 

colaboradores  sobre o que é os benefícios  13% desconhecem. 

  Na percepção dos colaboradores a padaria dispõe de planos de incentivo e 

recompensa, é provável que esta satisfação possa ocorrer porque a empresa mantém um 

pacote de benefícios estruturado, o salário base acima do indicado pelo sindicato. 
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  O gestor afirma que a empresa concede plano de saúde aos colaboradores e 

recompensa financeira. Os mesmos são elogiados nas reuniões, sendo colocados em 

destaque, recebem gratificações em dinheiro, além de descontos na compra de produtos 

produzidos pela empresa. 

Para Chiavenato (2014), os benefícios constituem pagamentos financeiros 

indiretos oferecidos aos funcionários, incluem saúde e segurança, férias, pensões, planos 

de educação, descontos em produtos da companhia, dentre outras. 

 

 

Gráfico 5 – Benefícios. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

 

Observa-se no gráfico 6 que 60% dos respondentes revelam ter recebido 

treinamento e orientação para a execução do trabalho, 27% parcialmente e apenas 13% 

revelam que não recebeu nenhum tipo de treinamento ou informação para realização do 

trabalho.  

Percebe-se que os respondentes receberam treinamento e orientação para a 

execução do trabalho. Em linhas gerais podemos afirmar que a empresa investe na 

qualificação profissional dos colaboradores, e quando o funcionário é treinado diminui a 

possibilidade de erros e evita prejuízos a organização. 

 O gestor afirma que utiliza a forma de treinamentos Onthejob, que significa 

aprender fazendo, no dia-a-dia, sem tirá-lo do posto de trabalho. A pessoa aprende 

trabalhando e geralmente é supervisionada pelos que possuem mais tempo de casa para 

assegurar o padrão da empresa. Um exemplo disso são os padeiros que utilizam o 

mesmo processo para a padronização dos pães. 

Conforme França (2010, p. 88), treinamento é um processo sistemático para 

promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos e atitudes, e que busquem a 

melhoria da adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 

papéis funcionais. 
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              Gráfico 6 – Treinamento. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

 

Conforme o gráfico 7: 33% dos respondentes consideram que, o que chamou a 

atenção para trabalhar na padaria foi o fato de estarem desempregados, 20% consideram 

o salário e apenas 7% clima de trabalho, enquanto40% consideram a localização. Na 

percepção dos funcionários o fato de morar perto da padaria é favorável, muitos deles 

não usam meio de transporte para se deslocar. Com isso não sofrem descontos de 6% na 

folha de pagamento. 

Na visão do gestor morar perto do local de trabalho diminui os atrasos e os 

funcionários não tem desgaste físico. 

Segundo o site Dinheiro Em Forma (2016), o colaborador não terá aquele 

desgaste físico com o deslocamento, ficará mais tempo com a família, facilitará na 

busca dos filhos na escola e além de exercitar-se. Deve-se observar que os respondentes 

também, acreditam que o salário não é a principal fonte de retenção. 
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Gráfico 7 – O que chamou atenção para trabalhar na empresa? 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

 

No gráfico 8 destacou-se que 47% dos respondentes consideram talento 

destacar-se entre os outros, ou seja, fazer o que sabe com excelência e receber o 

feedback positivo do gestor, já 53% deles considera talento ter várias qualificações 

profissionais. 

Na percepção dos funcionários talento é ter várias qualificações, pois conseguem 

trabalhar em vários setores ou áreas, isso faz que eles sintam-se úteis e prestativos a 

organização. 

Já na visão do gestor, talento é todo aquele profissional capaz de realizar todas 

suas tarefas sem a necessidade de ser supervisionado. 

Segundo Carmello (2016) talento refere-se a todo profissional que é capaz de 

contribuir significativamente para a organização manifestando suas competências para 

produzir resultados extraordinários para a empresa. 

 

Gráfico 8 – Talento. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 
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Foi identificado no gráfico 9 que 27% dos respondentes tiveram suas ideias 

implementadas sempre, 27% regularmente, 20% raramente e 26% nunca foram 

implementadas.  

Embora os dados revelem que as grandes partes do grupo tiveram suas ideias 

não acolhidas, representando 46%, por outro lado este tema está polarizado, sendo que 

54% também afirma que suas ideias foram acolhidas.  

Na percepção dos funcionários, suas sugestões de melhorias são aceitas e 

implementadas. Este quesito faz aumentar a autoestima e participação do colaborador 

nas decisões da empresa e influencia também a satisfação do trabalhador.  

O gestor afirma que ouve as sugestões dos colaboradores, sendo que a ideia é 

avaliada e caso seja viável, é implementada. 

Os dados revelam que a empresa valoriza o capital humano e proporciona 

espaço para a criatividade, autonomia e participação. 

Segundo Chiavenato (2004), na prática as empresas criam programas de 

sugestões, que buscam incentivar os seus colaboradores a criar soluções para problemas, 

ou dar ideias que possam trazer alguma contribuição à organização ou para os próprios 

colaboradores. 

 

 

Gráfico 9 – Sugestões de melhorias, aceita ou implementada. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

O gráfico 10 mostra que 60% dos respondentes se sentem totalmente satisfeitos 

em seu ambiente de trabalho e os demais, e 40% revelam se sentir em parte não são 

totalmente satisfeitos. 

Na percepção dos funcionários, a maioria está satisfeito com seu trabalho, cabe 

ressaltar que um funcionário insatisfeito, é um funcionário que não possui suas 
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necessidades básicas satisfeitas, fator que pode alterar o clima organizacional e o 

comprometimento com a empresa, influenciando os índices de rotatividade. 

Entretanto, em entrevista, o gestor da empresa ressalta que um dos maiores 

problemas enfrentados é que o ambiente de trabalho apresenta algumas restrições, como 

por exemplo, local de descanso no horário das refeições. Este fator precisa ser 

melhorado para maior conforto dos colaboradores. 

No que diz respeito à QVT, Chiavenato (2004), afirma que qualidade de vida 

implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho, pois envolve tanto aspectos 

físicos ambientais, como à segurança e higiene, quanto os aspectos psicológicos e 

sociais. Ela se caracteriza com as condições de adaptabilidade e flexibilidade, saúde e 

de bem-estar para promover a satisfação do trabalhador no cargo e valorização do 

trabalho assim como, o interesse das organizações quanto a potencializar a 

produtividade e qualidade. 

 

Gráfico 10 – Satisfação no trabalho. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 

 

O gráfico 11 representa que, 53% dos respondentes já receberam boa avaliação 

sobre seu desempenho, 40% deles não receberam nenhuma avaliação e apenas 7% 

parcialmente. 

Na percepção dos funcionários, é manifesto que a maioria recebe de alguma 

maneira um retorno da sua atuação no cargo. Porém é aceitável compreender que alguns 

dos entrevistados não avaliam que este motivo seja causa da saída da empresa. De 

qualquer forma, é recomendável que a empresa garanta que todos os seus colaboradores 

recebam um feedback de seu empenho, demonstrando interesse pelo desenvolvimento 

de sua equipe. 

Segundo o gestor, ele acompanha o trabalho dos colaboradores visualmente, e 

quando necessário, dá um retorno como está o desempenho, ele assegura que, 

infelizmente, não surte efeito, parece que eles não dão ouvido o que foi conversado 
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pessoalmente ou em reunião. Esta situação causa constrangimento como se a palavra 

dele não tivesse credibilidade. 

Reconhecer o trabalho do colaborador é para o gestor um fator muito importante, 

pois todos gostam de serem reconhecidos por um trabalho bem feito e de qualidade, por 

maior esforço, por uma atitude ou comportamento, enfim, o reconhecimento é uma das 

melhores estratégias de motivação. Quando você reconhece seu funcionário, ele lhe 

devolve resultados em busca de mais reconhecimento.  

Tão importante quanto saber dar o feedback, é obtê-los dos subordinados, não 

apenas sobre o trabalho em geral. É indispensável a criação de um clima de confiança 

em que o superior saiba ouvir (LACOMBE, 2005, p. 55). 

 

Gráfico 11 – Feedback. 

 
Fonte: da pesquisa (2016). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Após o contato com o embasamento teórico, realizou-se um estudo dos fatores 

que influenciam no processo de identificação, atração e retenção talentos. Fizemos uma 

pesquisa de como o tema é abordado e recebido pelos colaboradores. 

Cada colaborador respondeu um questionário com 24 perguntas referentes ao 

assunto. Ao analisarmos os questionários e entrevistas deste estudo de caso verificamos 

que a padaria Pão da Serra, consegue atrair talentos através dos benefícios, treinamentos 

oferecidos e localização. A Padaria consegue reter alguns deles com os benefícios 

oferecidos e com o salário acima do permitido pelo sindicato mesmo assim é difícil 

manter uma grande parte desses funcionários por exemplo os que trabalham como 

balconista e embaladeiras. Segundo o gestor, nessas posições existem o maior índice de 

rotatividade. 

Sugere-se a utilização da “caixinha de sugestões”, utilizadas por diversas 

empresas onde os colaboradores opinam sobre melhorias de infraestrutura, atividades e 

processos. O perfil dos funcionários da padaria Pão da Serra são jovens com idade entre 

18 a 25 anos, do sexo feminino e de baixa escolaridade. Quase a metade possui o ensino 

médio incompleto, em busca de desafios. É imprescindível uma aproximação maior do 

gestor, buscando conhece-los e estabelecer uma relação de maior proximidade com o 

objetivo de estabelecer vínculo de confiança. 

Sugere-se o uso de entrevista de desligamento de funcionários. Pois a 

rotatividade dentro da empresa e alta. É válido conhecer os motivos que os levam a sair 

da empresa, e trabalhar nos aspectos identificados.     

Em relação aos gestores, faz-se importante recomendar uma capacitação quanto 

ao aprimoramento de sua gestão de liderança. 

Proporcionar espaços para integração entre equipe, e gestor com sua equipe. 

Recomenda-se também que o gestor invista em seu processo de feedback, lançando mão 

de informações pontuais sobre o desempenho de cada colaborador. 

É interessante pensar na implantação de ação de incentivo, a exemplo, a cesta 

básica ou premiação de 1 (um) dia de folga para o funcionário que demostrar 

assiduidade e pontualidade. 

Sugerir confecção de quadros de avisos, ressaltando aqueles colaboradores 

aniversariantes do mês. 
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Divulgar com maior clareza os benefícios oferecidos pela empresa (Salários e 

benefícios concedidos). 

Sugere se um estudo posterior sobre turnover, tendo em vista o alto índice de 

rotatividade dentro da Padaria Pão da Serra, de acordo com o gráfico 4, 47% dos 

colaboradores possuem menos de 1 ano de empresa, fator preocupante e segundo o 

gestor acontece em média 3 demissões por mês, fato mais comum a área de balconistas 

e embaladeiras. 

A administração de pessoas é um assunto hoje em dia em pauta. Assim, espera-

se que este estudo de caso desperte o interesse para que mais pesquisas sejam realizadas 

com a intenção de melhorar os processos de recursos humanos independente da 

empresa. 
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Este instrumento de coleta de dados é integrante da pesquisa realizada como trabalho de 

conclusão de curso dos acadêmicos Flávio Francisco Silva e Cleonice Rodrigues, 

graduandos do curso de Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte. A 

entrevista realizada tem por objetivo analisar as práticas de atração e retenção dos 

empregados na Padaria Pão da Serra, considerando a percepção da gestão. Será mantido 

total sigilo sobre as suas respostas. Sua única finalidade é atender os objetivos da 

pesquisa. 

 

1 - Qual a sua maior dificuldade, hoje, em relação a pessoas? 

 

2 - É fácil recrutar profissionais neste segmento? 

 

3 - Como e onde você anuncia suas vagas? 

 

4 - Você utiliza alguma etapa na seleção desses empregados? 

 

5 - Quais são as características mais importantes e valorizadas nas pessoas por você? 

 

6 - Que tipo de empregado é o chamado de “ideal” para a padaria? 

 

7 - Em sua opinião, quais das opções abaixo, fazem que os funcionários permaneçam 

em sua empresa. 

(   ) Condições de trabalho  

(   ) Ambiente de trabalho 

(   ) Salário 

(   ) Relacionamento com colegas 

(   ) Benefícios 

(   ) Relacionamentos com a chefia 

 

8 - Como você acompanha o trabalho da sua equipe no dia a dia? 

 

9 - A equipe e orientada em relação ao seu se espera dela? 
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10 - As atitudes de iniciativa são valorizadas? 

 

11 - Para você o que o funcionário deve fazer para ser considerado bom? 

 

12 - Qual (is) critério(s) você utiliza para escolher estes funcionários? 

 

13 - Quando um funcionário não faz o que é esperado dele, o que acontece? 

 

14 - Como a empresa se orienta em relação a política de remuneração? 

 

15 - Existe alguma pesquisa de mercado na definição dos salários? 

 

16 - A empresa possui ações de capacitação da equipe? 

 

17 - Como acontece o processo de promoção dentro da empresa? 

 

18 - Como você considera a taxa de rotatividade na empresa? 

 

20 - Qual foi o índice nos últimos meses? 

 

21 - Você tem ideia para qual padaria você perde funcionário? 
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APÊNDICE B 

 

Este questionário é integrante da pesquisa realizada como trabalho de conclusão de 

curso dos acadêmicos Flávio Francisco Silva e Cleonice Rodrigues, graduando do curso 

de administração do Centro Universitário de Belo Horizonte. O questionário tem por 

objetivo analisar práticas de atração e retenção de funcionários da Padaria Pão da Serra 

considerando a percepção dos seus atuais colaboradores.As informações serão mantidas 

em total sigilo e ninguém será identificado, pois a única finalidade e atender os 

objetivos da pesquisa 

 

1 - Há quanto tempo trabalha na empresa? 

(  ) de 1 a 12 meses 

(  ) de 1  a 2 anos  

(  ) de 2 a 3 anos  

(  ) mais de 3 anos   

 

2- Escolaridade 

(    ) Ensino médio incompleto 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Ensino superior incompleto 

(    ) Ensino  superior completo 

 

3- Sexo 

(   ) Feminino           (     ) Masculino 

 

4- Idade 

(    ) De 18 a 25 anos 

(    ) De 26 a 30 anos 

(    ) De 31 a 35 anos 

(    ) Acima de 36 anos 

 

 

5 - Você apresentou dificuldades para adaptar-se ao ambiente de trabalho? 
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(  ) Sim (  ) Parcialmente ( )  Não 

 

6 - Como é o seu relacionamento com sua equipe de trabalho? 

(  ) bom          (  ) regular         (  ) ruim  

 

7 - Você está satisfeito com o trabalho que executa?  

(    ) Sim                                    (    ) Parcialmente                             (    ) Não  

Se não, por quê?______________________________________________________ 

 

8 - As atividades que você desempenha correspondem ao que lhe foi descrito na sua 

admissão?  

(    ) Sim                                    (    ) Parcialmente                             (    ) Não   

 

9 - Você recebeu algum treinamento ou orientação para executar seu trabalho?   

(    ) Sim                                   (    ) Parcialmente                            (    ) Não 

 

10 – Para você talento é: 

(  ) ser um funcionário que se destaca entre os outros 

(  ) ser uma pessoa elegante  

(  ) ter várias qualificações 

(  ) possuir cargos estratégicos   

 

11 – A empresa dispõe de práticas de gestão de pessoas?  

(  ) sim    (  ) não   (  ) desconheço   

 

12 -Se sim, qual(is)____________________________________________________ 

 

13 - Quando você sugeriu uma idéia de melhoria para a empresa ela foi aceita, 

implementada?   

(  ) nunca     (  ) raramente     (  ) oportunamente     (  ) regularmente    (  ) sempre  

 

14 - A empresa dispõe de um plano de incentivo e/ou recompensa para seus 

colaboradores? 
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(  ) sim   (  ) não    (  ) desconheço   

 

15 – Em sua opinião, o que a empresa deverá fazer para te manter na empresa? 

Enumere de 1 a 4, considerando que 1 é mais importante, 2 mais ou menos importante, 

3 pouco importante e 4 não é importante.  

(  ) ter um plano de carreira 

(  ) ter um plano de cargos e salários   

(  ) ter  oportunidades de treinamento e aprendizado 

(  ) ter bons benefícios   

(  ) Ter um bom ambiente de trabalho 

(   ) Ter um líder que motiva  e ensina 

(   ) Ter boas condições de trabalho 

 

16 – O que lhe chamou a atenção para trabalhar nessa padaria? 

(  ) Salário 

(  ) O fato de estar desempregado 

(  )  Benefícios  

(   ) Localização 

(  ) Clima de trabalho 

(  ) Outros   

 

17 – Você acha que salário é o principal motivo para manter o empregado em uma 

empresa?  

(  ) sim    (  ) não   

Por quê?____________________________________________________________ 

 

18 – Você se sente satisfeito com seu trabalho? 

(  ) totalmente    (  ) em parte   (  ) não    

 

 

19 - Por quanto tempo você pretende continuar nesta empresa? 

(  ) 03 a 06 meses 

(  ) 01 a 02 anos 
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(  ) 02 a 03 anos 

(  ) acima de 03 anos 

 

20 - Você indicaria esta empresa para um amigo? 

(   ) sim       (   ) não    (   ) talvez 

Por que?____________________________________________________________ 

 

21 - Você apresentou dificuldades para adaptar-se ao ambiente de trabalho? 

(  ) Sim (  ) Parcialmente ( )  Não 

 

22 - Como é o seu relacionamento com sua equipe de trabalho? 

(  ) bom          (  ) regular         (  ) ruim  

 

23 - Como você avalia a sua adaptação no seu setor? 

(   ) Acima do esperado             (    ) Dentro do esperado           (    ) Abaixo do espera 

Por quê?____________________________________________________________ 

 

24 - Você já recebeu informações sobre o seu desempenho neste período? 

(    ) Sim                                    (    ) Parcialmente                             (    ) Não   

 




