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São Paulo, 19 de Janeiro de 2006 - Em segundo lugar na preferência ficou o 
treinamento; salário ficou em terceiro lugar. Fábio Souza Lemos tem 30 anos e é 
diretor de contas da DM9DDB. Ele começou sua carreira em 1999 como estagiário e 
optou por investir em seu crescimento na agência. O caminho que seguiu não é 
comum entre os publicitários, que costumam mudar de emprego com bastante 
freqüência. A DM9DDB, aliás, tem um dos maiores índices de retenção de funcionários 
do setor. "Cerca de 45% do nosso pessoal têm cinco anos de casa e 15% mais de 
nove, um tempo significativo nessa área", diz Estácio Gonzaga de Sá, diretor 
administrativo-financeiro da agência.  
 
E não é à toa que a empresa atrai e retém muitos talentos. A ponto de ter seus 
profissionais disputados à peso de ouro no mercado. O trabalho começa no 
departamento de recursos humanos, a partir da seleção dos melhores candidatos a 
estagiário.  
 
Todos esses estudantes estão em busca de oportunidades de crescimento na carreira. 
De acordo com o Global Workforce Study, realizado pela Towers Perrin, esse é o 
quesito que mais influencia o interesse dos profissionais por uma companhia.  
 
Participaram do estudo organizações de 16 país: Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, 
China, Coréia, Espanha, EUA, França, Holanda, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México e 
Reino Unido. No Brasil, a amostra inclui 1.000 participantes de 500 empresas de médio 
e grande porte, durante os meses de julho e agosto de 2005.  
 
Em segundo lugar entre os fatores de atração, aparece a oportunidade de treinamento 
e desenvolvimento. O salário foi indicado como o terceiro item da lista. Qualidade de 
vida, trabalho desafiador, reputação da empresa como boa empregadora, saúde 
financeira da companhia, reputação e responsabilidade social, além de aumentos 
salariais atrelados ao desempenho individual aparecem na seqüência, nessa ordem.  
 
Se para o segmento publicitário a propaganda é a alma do negócio, no mercado de 
trabalho a máxima não pode ser aplicada. Isso porque os profissionais mais 
qualificados só seguem carreira em uma companhia se realmente tiverem condições de 
se desenvolver.  
 
Segundo Lisandra Ambrózio, consultora da Towers Perrin, "as pessoas estão mais 
preocupadas com as próprias carreiras do que com a empresa", afirma. O estudo 
indica que, no Brasil, 53% dos entrevistados está aberto a novas ofertas e 
oportunidades de emprego e 19% estão procurando ativamente outro emprego. 
Apenas 28% não têm planos de deixar a companhia.  
 
Nesse cenário, o RH das empresas e, principalmente, os executivos responsáveis pela 
liderança de equipes têm papel fundamental para o engajamento e retenção dos 
colaboradores. Os chefes são os responsáveis pela maior parte dos fatores de 
retenção. "O grande desafio dos recursos humanos é preparar as chefias para gerir 
pessoas", ressalta Lisandra.  
 
O principal fator de retenção apontado pelos participantes da pesquisa foi: "clareza 
sobre o que a organização espera de mim e o que me dá em contrapartida". A 
possibilidade de expressar o que pensa abertamente é indicada como o segundo item 



mais importante. Também é considerada por Lemos, diretor de contas da DM9DDB, 
como determinante em sua decisão de permanecer na agência. "Reparei que se tivesse 
boas idéias, cresceria. Em momento algum senti o boicote das outras pessoas", lembra 
o executivo.  
 
Um pacote de benefícios que atenda às necessidades do funcionário também é 
importante para que ele fique e aparece em terceiro lugar na lista de fatores de 
retenção no País. A meritocracia ou diferenciação por desempenho é elencada na 
seqüência, em quarto lugar. A reputação da empresa como boa empregadora; 
superiores que oferecem acesso a oportunidades de aprendizagem, sabem o que 
motiva e inspiram a equipe; uma cultura corporativa atraente e oportunidades de 
aprender e desenvolver novos conhecimentos são os outros quesitos indicados como 
razões para permanecer em uma companhia.  
 
Segundo Lisandra, o papel do líder é fundamental na retenção, porque não adianta 
haver um sistema de gestão de desempenho atrelado à remuneração, se o gestor não 
souber usar as ferramentas de avaliação. "A cultura brasileira e latina, de maneira 
geral, é paternalista. Os executivos não gostam de dar feedback negativo. Então, 
evitam a situação oferecendo uma recompensa igual para todos, acreditando estar 
agradando a equipe", comenta.  
 
A pesquisa também avaliou o comportamento das lideranças. De maneira geral, todos 
os itens avaliados, como reconhecimento e apreciação do bom trabalho, tratamento da 
equipe com confiança e respeito, definição de responsabilidades e objetivos, entre 
outros, foram bem avaliados. A maioria das pessoas acreditam que seus superiores 
agem dessa maneira.  
 
As atribuições que foram pior avaliadas estavam ligadas exatamente à dificuldade de 
gerir o desempenho dos colaboradores. Entre elas, é possível destacar três: "auxilia o 
funcionário a entender como influenciam o desempenho financeiro da empresa", 
"fornece feedback freqüente sobre o desempenho" e "avalia o desempenho de maneira 
justa e eficiente."  
 
Infelizmente, muitos executivos ainda praticam uma liderança autoritária. "Os líderes 
pregam o trabalho em equipe, mas, na prática não sabem trabalhar em equipe. E isso 
acontece porque são muito pressionados por resultados imediatos", afirma Dieter 
Kelber, diretor do Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual (Insadi). De 
acordo com ele, o quadro só mudará quando se tomar consciência da importância da 
gestão de pessoas.  
 
Para se ter uma idéia do quanto o engajamento dos funcionário influencia o 
desempenho da empresa, estudos anteriores realizados pela Towers Perrin comprovam 
que cada cinco pontos percentuais de aumento no nível de engajamento da força de 
trabalho correspondem a um aumento da margem operacional da ordem de 
aproximadamente 0,8%.  
 
kicker: Oportunidade de treinamento e desenvolvimento aparece em segundo lugar 
entre os fatores de atração  
 
kicker2: Executivos não gostam de dar feedback negativo, então evitam a situação 
oferecendo a mesma recompensa para todos  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


