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Política de benefícios surte mais efeito que altos salários 
 
Não é novidade que bons profissionais sejam cada vez mais valorizados no mercado de trabalho. 
Mas consultores alertam: a concorrência acirrada e o crescimento da economia têm despertado 
nos empregados o desejo de mudar de empresa e buscar novos horizontes. Cabe ao empregador 
desenvolver ações para reter os grandes talentos. Entre as estratégias mais comuns estão a 
concessão de benefícios, confraternizações, financiamento total ou parcial de cursos de 
aperfeiçoamento e abertura de canais para sugestões e críticas. 
 
Salário compatível com a carreira também pesa na hora da decisão de deixar a firma. A 
consultora de Recursos Humanos do Grupo Catho, Ana Paula Dias, acredita, entretanto, que ter a 
possibilidade de enfrentar desafios pode ser ainda mais estimulante. "Grande número de 
profissionais, na hora de escolher uma empresa, preferem ir trabalhar onde existe oportunidade 
de crescimento. A remuneração, muitas vezes, influencia menos na decisão", completa. 
 
O diretor comercial da Lacca, Giordano Cacciola, afirma que é imprescindível utilizar estratégias 
para evitar que os bons funcionários deixem as lojas. Segundo ele, atenção especial é dada aos 
que trabalham com venda, por estarem quase sempre expostos. "Os que atuam externamente 
acabam mais visados por outras empresas do ramo. É mais fácil receberem propostas", comenta 
o empresário, que lida diretamente com 40 empregados (do total de 160), a maioria deles 
arquitetos. 
 
Pesquisa periódica ajuda a identificar problemas  
Com quatro lojas no Rio de Janeiro, a Lacca é especializada na fabricação e comercialização de 
móveis de madeira, projetados conforme o gosto do freguês. Uma das ações para segurar os 
profissionais na empresa, segundo Cacciola, é criar um ambiente de trabalho familiar. "Harmonia 
e descontração são fundamentais, afinal essas pessoas passam mais tempo no trabalho do que 
com suas famílias", diz. Além disso, organizam-se reuniões mensais para debater técnicas de 
vendas e discutir assuntos gerais. 
 
- Fazemos também uma pesquisa para saber se está tudo bem no plano pessoal deles, se 
precisam de algo. Reunimos desde o office boy ao gerente da área de vendas. Há ainda um 
programa de premiação para os três melhores profissionais do ano. Nesse ano, os vencedores 
ganharão como recompensa viagens ao exterior. O resultado disso é que a rotatividade na 
empresa é mínima - comenta Cacciola. 
 
A consultora de RH, Ana Paula, diz que, antes de pensar em reter grandes talentos, as empresas 
devem se concentrar em trazê-los para si, lançando mão de bem elaborados processos seletivos. 
Fundamental verificar as competências, saber se o candidato é automotivado e conhece bem as 
atividades do empregador. "Interessante ter um plano de benefícios, como academia de ginástica, 
colônia de férias, plano de saúde, participação nos lucros e bolsas de estudo, que agregam valor à 
carreira." 
 
Para Ana, o que faz um empregado querer deixar a empresa é estagnação profissional. "Quando 
ele acha que não tem mais o que aprender", resume. O perfil do funcionário que os empregadores 
procuram reter é o empreendedor, que tem boas idéias a todo momento e deseja contribuir para 
o crescimento da firma e dos colegas.  
 
Na Gefco Logística do Brasil - que opera na área de transporte e oferece serviços de 
armazenagem, distribuição e desembaraço aduaneiro - a política de recrutamento interno é um 
dos trunfos para cativar o empregado. "O que faz o funcionário ficar conosco não é uma política 
de altos salários e sim a possibilidade de ascensão profissional. Investimos em programas de 



integração, oferecemos cursos gratuitos de língua estrangeira e descontos em pós-graduação", 
reforça a diretora de RH, Deise Vieira. 
 
Criar desafios é forma de motivar funcionário  
Deise acrescenta que 60% dos 170 empregados possuem nível superior, falam dois idiomas 
estrangeiros e já concluíram cursos de MBA. Manter os bons colaboradores nos quadros é de 
extrema importância, uma vez que há poucos qualificados para o ramo de logística. "Outras 
grandes empresas ficam de olho. O segmento é novo, está em expansão e a briga por bons 
empregados é grande. Daí a necessidade de se implementar estratégias de motivação", reitera 
Deise. 
 
A gerente de Recursos Humanos da L"Oreal, Alessandra Nogueira, crê que uma das principais 
ações para evitar o êxodo dos talentosos é investir em treinamentos. "Vai muito além de dar 
festas e benefícios. Há que se oferecer desafios, criar situações para que as pessoas mostrem sua 
habilidade. O empregado se fixa à empresa quando se sente desafiado, estimulado", arremata 
Alessandra, lembrando que a L"Oreal, com 1,8 mil funcionários, ajuda a custear cursos de MBA. 
 
Uma das maiores fornecedoras de gases medicinais (oxigênio, óxido nitroso, nitrogênio, etc) do 
mundo, a multinacional alemã Linde Gas Therapeutics (AGA) atua em 30 países, inclusive no 
Brasil. A gerente de RH para a América do Sul, Ana Paula Cunha, diz que, para reter um 
profissional de qualidade, o primeiro passo é criar um ambiente saudável. Formar gerentes que 
saibam lidar com pessoas também é de extrema importância. Devem ser oferecidas 
oportunidades de aprendizado e crescimento. 
 
- Grande parte dos funcionários é jovem, com terceiro grau completo, nas áreas de administração 
e engenharia. Estamos investindo em treinamentos e cursos. Nosso desafio é fazer um link entre 
os que têm mais experiência e as pessoas mais novas, além de motivar os que estão fechados 
para os desafios do dia-a-dia - completa Ana Paula. 
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