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Resumo
Este estudo tem por objetivo analisar a relação entre o turnover e a política de remuneração e o
controle de clima organizacional nas melhores empresas para se trabalhar (MEPTs) inseridas no
mercado de capitais, perfazendo um total de 21 empresas.Aborda aspectos conceituais sobre
turnover, política de remuneração e clima organizacional.O estudo é descritivo com abordagem
qualitativa dos dados e foi realizado por meio da técnica de análise de conteúdo dos formulários
de referência e das demonstrações financeiras padronizadas, disponíveis no site da
BM&FBovespa. Os resultados da pesquisa indicam que: i) todas as MEPTs empregam a
remuneração variável acrescida de uma variedade de benefícios de natureza compulsória e de
natureza espontânea para remunerar e recompensar seus colaboradores e; ii) o turnover das
MEPTs pesquisadas situa-se abaixo da taxa global do Brasil para o mesmo período,
caracterizando-as como organizações capazes de atrair e reter talentos.
Palavras chave: turnover, política de remuneração, clima organizacional.

The turnover relationship with the remuneration policy and the
organizational climate: a study in the best companies to work
listed on the BM & FBOVESPA
Abstract
This study aims to analyze the relationship between turnover and remuneration policy and the
control of organizational climate in the best companies to work (MEPTs) inserted in the capital
market, making a total of 21 companies. It covers conceptual aspects about turnover,
remuneration policy and organizational climate. The study is descriptive with a qualitative
approach to the data and was performed through the content analysis technique of the reference
forms and the standardized financial statements available on the BM &FBovespa website. The
main results were: i) all MEPTs use variable remuneration plus a variety of benefits of a
compulsory and spontaneous nature to remunerate and reward their employees. Contributors
and; ii) the MEPTs’ turnover surveyed is below the global rate of Brazil for the same period,
characterizing them as organizations capable of attracting and retaining talent.
Key-words: turnover, remuneration policy, organizational climate.

1Introdução
Com o fenômeno da globalização, o capital humano passou a ser identificado
como um dos principais ativos da empresa frente à competitividade e à consecução de
objetivos. As organizações estão investindo na melhoria do clima organizacional e nas
políticas de remuneração como fatores de atração, retenção e motivação dos
colaboradores. Consequentemente, essas iniciativas tendem a diminuir turnover das
empresas, ou seja, significa a entrada e saída de empregados (por motivação própria do
empregado ou pela do empregador) em uma organização.
A cada ano, a Revista Você S/A, da Editora Exame, divulga o ranking das “150
Melhores Empresas para se Trabalhar” (de agora em diante, MEPTs). As empresas que
compõem as MEPTs possuem destaque nas relações entre empregador e empregado,
proporcionando aos empregados melhores condições laborais como um bom clima
organizacional e uma boa política de remuneração. Considerando a convergência do
pensamento de muitos estudiosos como Marras (2011), Santos (1999), Castro (2009) e
Luz (1999) de que o clima organizacional impacta na satisfação e no comportamento
dos indivíduos da organização e que a remuneração é um fator de retenção de
colaboradores conforme apontam Rodrigues et al. (2008). Essa pesquisa tem como
objetivo analisar a relação entre o turnover e a política de remuneração e o controle de
clima organizacional nas empresas listadas no ranking das 150 melhores empresas para
se trabalhar em 2015.
2 Fundamentação Teórica
Em 11 de março de 2014, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) lançou seu último estudo sobre a taxa de turnover no
mercado de trabalho brasileiro, com dados de 2002 a 2013. Em 2013, no mercado
celetista e formal, a taxa de rotatividade global chegou a 63,7% e a taxa de rotatividade
descontada alcançou 43,4%. Segundo o DIEESE (2014), a taxa de turnover global é
aquela que envolve todos os desligamentos observados no ano independente dos seus
motivos, já a taxa descontada é aquela em que são excluídos os desligamentos por
motivos oriundos do empregador, ou seja, desligamentos por morte, aposentadoria,
transferência e a pedido.
Nascimento et al (2012) definem o turnover como a flutuação de pessoal entre a
organização e o ambiente, isto é, o volume de pessoas que ingressam e que saem das
organizações. Conforme Gonzaga e Pinto (2014), a substituição de trabalhadores, bem
como a criação e a destruição de postos de trabalho são elementos constituidores de um
processo saudável de busca por alocações mais eficientes de recursos em qualquer
economia. O turnover pode ser positivo e benéfico para a organização, ou negativo e
prejudicial à empresa, afirma Nascimento et al (2012). O turnover positivo oxigena a
empresa e espanta o fantasma da rigidez. O turnover negativo reflete um estado de
desequilíbrio da empresa e pode gerar custos financeiros e econômicos tais como a
reposição e treinamento de novos colaboradores, além de indicar perdas de
produtividade e lucratividade. Quége (2008) acrescenta ainda, como consequência do
alto índice de rotatividade, o enfraquecimento da competitividade por envolver a perda
de capital intelectual.
Existem diversos estudos sobre as causas de turnover nas organizações (Quége,
2008; Nascimento et al, 2012; Rolt e Caregnatto, 2012; Pinheiro, 2013; Agapito et al,,
2015). De uma maneira geral, os resultados das pesquisas evidenciam que a política de
remuneração (salários e benefícios) e o clima organizacional (como desgaste das
relações, ambiente de trabalho desanimador e sem expectativa) estão relacionados

diretamente com a maior ou a menor taxa de rotatividade/turnover, e, até mesmo, com o
encerramento das atividades de uma empresa.
Acerca da política de remuneração, Marras (2011) a define como uma
subdivisão do programa de gestão de cargos e salários. Segundo Hanashiro et al.
(2008), a política de remuneração é um tópico de relevante interesse das organizações,
pois envolve o maior componente de custo operacional, impacta no sucesso das
estratégias do negócio e constitui-se em um mecanismo motivacional.
Marras (2011) delinea os principais objetivos para a política de remuneração: a)
manter a equidade dos salários dos empregados, b) atrair e manter os melhores talentos
necessários à organização, c) recompensar o desempenho passado dos funcionários, d)
vincular o futuro desempenho dos funcionários às metas da organização, e) estimular os
comportamentos para a realização das metas, f) veicular os valores da organização, g)
ser um instrumento de gestão do desempenho, h) vincular estratégias à remuneração
com vistas ao desenvolvimento dos funcionários e alcance de objetivos.
As pesquisas referentes à política de remuneraçãoapontaram em seus resultados
a remuneração como pilar estratégico da empresa, tanto para retenção de colaboradores,
quanto para a valorização e a motivação destes. (Ribeiro, Guimarães e Souza, 2003;
Rodrigues et al, 2008; Malanovicz e Weber, 2010; Miranda, Tomé e Gallon, 2011;
Marquat, Lunkes e Rosa, 2012).
Além do plano de remuneração como fator de controle de rotatividade há o
controle do clima organizacional. Segundo Castro (2009), as organizações modernas
não são meramente locais de trabalho, mas um espaço onde as pessoas vivem, exploram
e procuram satisfação de suas necessidades de poder e afiliação. Segundo Tamayo
(2004), cada colaborador dá sentido ao contexto em que trabalha e esses sentidos geram
significados que compartilhados constituem o essencial do clima organizacional. Para
Luz (1999), clima organizacional é o retrato do estado de espírito ou ânimo das pessoas,
que prevalece numa organização em um determinado período de tempo. Ainda, para o
mesmo autor, clima organizacional é o produto da cultura das organizações, isto é, o
resultado de seus aspectos positivos e negativos.
Muitas vezes a definição de clima organizacional confunde-se com cultura
organizacional ou com satisfação. Segundo Bowditch (2002), cultura organizacional
diferencia-se de clima organizacional, pois a cultura organizacional ocupa-se das
crenças e expectativas acerca da vida organizacional, enquanto o clima organizacional é
um indicador de que essas crenças e expectativas estão sendo concretizadas. Castro
(2009) distingue a definição de clima organizacional de satisfação organizacional, uma
vez que clima organizacional é a percepção e interpretação que as pessoas fazem de seu
ambiente de trabalho, já a satisfação é a resposta da percepção e da interpretação afetiva
e avaliativa das condições de trabalho. Há vários tipos de clima organizacional que
variam, muitas vezes, conforme critérios sistemáticos e didáticos.
Conforme Santos (1999), o clima organizacional influi o comportamento dos
empregados da organização, podendo influenciar os seus níveis de desempenho,
motivação e satisfação. O mesmo autor acrescenta que o clima mede o alinhamento
entre a cultura e valores individuais dos colaboradores. Os estudos correlatosestudos
referentes ao clima organizacional indicam que o clima organizacional positivo nas
empresas estimula o bom relacionamento entre os colegas de trabalho e,
conseqüentemente, o alcance dos principais objetivos das empresas, especialmente, o
lucro, além de que um clima organizacional favorável contribui para a retenção de

colaboradores. (Santos, Coda e Mazzali 2010; Oliveira, Carvalho e Rosa, 2012; Rocha,
Ceretta e Lima, 2014).
Esta pesquisa diferencia-se das demais apresentadas uma vez que aborda a
rotatividade associada à política de remuneração e ao controle de clima organizacional,
três temáticas relevantes que têm tomado destaque nas organizações que as encaram
como percentual importante de seu sucesso, além de ferramenta de retenção de talentos
e enfrentamento à acirrada competitividade. Do exposto, almeja-se contribuir para
ampliar as discussões em torno da temática apresentada, evidenciando a relação entre a
rotatividade, com a política remuneratória e com o clima organizacional das MEPTs.
3 Metodologia da pesquisa
Caracteriza-se como uma pesquisa do tipo descritiva, com abordagem
qualitativa, que na visão de Richardson (1999), o emprego dessa metodologia
podedescrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.
Utilizou-se pesquisa documental para a coleta de dados secundários utilizando-se duas
bases de dados: a da Revista Você S.A e a da BM&FBovespa.
Em primeiro plano, explorou-se a pesquisa realizada pela Revista Você S.A., em
parceria com a FIA, intitulada "As melhores empresas para você trabalhar no Brasil",
edição 2015 (VOCÊ S/A, 2015). Essa pesquisa é realizada desde 1997, mas apenas a
partir de 2006 a FIA tonou-se responsável pela metodologia, cujo objetivo está centrado
na verificação do clima organizacional das empresas brasileiras que segundo a FIA
(2015) é medido pelo Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), índice adotado neste
artigo.
No segundo momento, dentre as 150 MEPTs contempladas no ranking da Você
S.A., foram selecionadas as empresas de capital aberto que negociam suas ações na
BM&FBovespa, perfazendo uma amostra de 21 empresas, que passaram a ser objeto de
análise deste estudo. Esse critério foi adotado em razão do compromisso dessas
organizações em disponibilizar dados relativos às práticas de gestão de pessoas,
incluindo sua política de remuneração e índice de rotatividade. Nessa fase, a coleta de
dados foi realizada a partir das informações contidas no Formulário de Referência (FR)
e nas Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) disponíveis no site da
BM&FBovespa. Os dados coletados são classificados como secundários e foram
catalogados, bem como, analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de
Bardin (2010).
Nos referidos documentos, foram pesquisados dados econômicos e financeiros,
data de constituição das empresas, quantidade de empregados, taxa de rotatividade,
política de remuneração, incluindo os benefícios oferecidos e o sistema de remuneração
variável. A coleta de dados ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2015. Os
dados foram tabulados e dispostos em formato de quadros, tabelas e gráficos, visando à
sua melhor compreensão.
4 Resultados e Discussões
4.1 Caracterização das MEPTS
A Tabela 1 apresenta uma sucinta caracterização das MEPTs listadas na
BM&FBovespa. As empresas objeto deste estudo estão distribuídas entre os seguintes

segmentos de atividade: seis do setor de energia (29%); três bancos (14%); o ramo
dasiderurgia, do varejo e da indústria possuem duas empresas cada (9%); as seis
restantes são, cada uma, dos seguintes setores: instituição pública, papel & celulose;
serviços financeiros; alimentos e bebidas; construção e diversos (5%).
Empresa

Segmento

Idade

N de
Empregado

Ranking
MEPTs

AMBEV

Alimentos e
Bebidas
Banco
Banco
Banco
Construção
Diversos
Energia
Energia
Energia
Energia
Energia
Energia
Financeira
Indústria
Indústria
Instituições
Públicas
Papel &
Celulose
Siderurgia
Siderurgia
Varejo
Varejo

10

31.336

3º

72
207
72
75
61
18
57
54
17
17
72
20
9
58

95.520
111.628
93.175
3.195
17.573
1.635
1.117
748
9.136
3.491
11.680
1.992
19.167
19.454

44

BANCO BRADESCO
BANCO DO BRASIL
ITAÚ-UNIBANCO
ETERNIT
ALGAR
AES SUL
CEMAR
COSERN
CPFL ENERGIA
ELEKTRO
SÃO MARTINHO
CIELO
EMBRAER
WHIRLPOOL
CAGECE
SUZANO
FRAS-LE
GERDAU
LOJAS RENNER
MAGAZINE LUIZA

ROA

Margem
EBITDA

38.079.786

15,6%

48,0

2º
2º
3º
3º
2º
2º
6º
3º
7º
1º
4º
2º
2º
4º

99.723.519
137.778.601
129.035.000
978.154
2.237.844
2.661.856
2.484.218
1.587.674
17.305.942
4.762.815
1.916.044
7.725.578
14.935.910
9.659.403

-0,1%
-0,1%
1,9%
9,5%
6,3%
5,8%
7,4%
10,4%
2,5%
7,6%
4,0%
17,3%
3,0%
11,5%

18,0
24,0
13,8
29,8
19,5
19,8
39,0
38,9
49,7
13,3
-

1.361

3º

962.831

-6,7%

14,9

28

7.181

3º

7.264.599

-0,9%

33,7

61
54
50
58

2.928
20.169
16.870
23.788

1º
2º
1º
3º

764.677
42.546.339
5.216.820
9.779.385

4,8%
2,4%
8,9%
2,4%

13,7
11,3
25,8
6,2

ROB

Fonte: Dados da pesquisa
Tabela 1- Caracterização das MEPTs

Na amostra desse estudo, constata-se a predominância de empresas prestadoras
de serviços de energia, 29% da amostra, corroborando com os dados apresentados pelo
Censo das Empresas Brasileiras realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT) que constatou ser o Setor de Serviços o que mais possui
empreendimentos do total dos estabelecimentos do Brasil. (IBPT, 2012). Ao analisar o
tempo de constituição das empresas, obteve-se uma média de idade de 53,04 anos,
sendo a idade mínima de 9 e a máxima de 207, a dispersão de idade é alta entre as
empresas da amostra, predomina a faixa de idade entre 41 e 80 anos de existência, com
61,90% do total da amostra, seguida pela faixa de 11 a 40 anos com 23,81%, 9,52%
com menos de 10 anos e 4,76% com mais de 100 anos de constituição. Pode-se inferir a
partir da média de idade que a maioria das empresas se encontra num nível relativo de
maturidade da gestão.
Quanto ao porte, podem-se classificar as empresas em sua totalidade como de
grande porte, considerando o número de empregados conforme parâmetros seguidos
pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Observase que 33% das empresas possuem entre 1000 e 5000 empregados, a empresa com
menor número de funcionários é do segmento de energia e tem um total de 748 pessoas
empregadas, no segmento banco encontra-se a empresa com maior número de
empregados, com 111.628 pessoas, nesses dados não estão inclusos os funcionários
terceirizados.

4.2. Análise da política de remuneração das MEPTs
Na Tabela 2, com objetivo de analisar a política de remuneração das MEPTs
listadas na BM&FBovespa, aplicou-se a técnica de distribuição de frequência a fim de
demonstrar as formas de remuneração variável aplicadas pelas empresas.

Tipos
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
Ações- Alta Administração
Bônus - metas
Bônus - Alta Administração
Comissionamento
Programa de Geração de Ideias
Programa de Gestão de Projetos
Tempo de serviço
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência

Frequência relativa (%)

17
11
9
6
2
1
1
1

35%
23%
19%
13%
4%
2%
2%
2%

Tabela 2 – Tipos de remuneração variável adotadas pelas MEPTs

Cabe destacar que todas as empresas declararam empregar a remuneração
variável como forma de valorização do seu capital humano. Em relação ao sistema de
remuneração variável, pode-se verifica a participação nos lucros obteve o maior
registro de frequência, apenas quatro empresas não utilizam essa forma de
remuneração, em seguida observa-se a utilização da participação acionária com 23% e
da bonificação por desempenho com 19%. Todas essas formas de remunerar estão
atreladas aos resultados da organização, corroborando com o estudo de Marquat,
Lunkes e Rosa (2012), que confirmaram serem os resultados, os lucros e as medidas de
desempenho mais utilizadas para fundamentar a remuneraçãoestratégica.

Fonte: Dados da pesquisa
Gráfico 1: Principais benefícios concedidos pelas MEPTs

O Gráfico 1 apresenta uma síntese dos benefícios mais frequentes. Nota-se que
os benefícios evidenciados são uma composição de benefícios compulsórios e
benefícios espontâneos. Entre os compulsórios mais frequentes temos a assistência
médica com 95% e assistência odontológica com 67%, do tipo espontâneo destacou-se a
oferta de bolsa de estudo representando 43% e assistência para filhos portadores de
necessidades especiais com 33%.
Em face da multiplicidade de benefícios descritos pelas MEPTs e buscando uma
visão mais abrangente do alcance dessas recompensas para os empregados como parte
integrante da análise da política de remuneração das empresas pesquisadas,
classificaram-se os benefícios em categorias conforme a natureza da sua finalidade,
dispostos no Gráfico 2. Os benefícios foram classificados em 12 categorias, a saber:
compulsórios (obrigatórios), saúde, qualidade de vida, assistência familiar, utilidades,
incentivos monetários, sociais, educação, tempo de serviço, serviços financeiros, alta
administração e diversos.

Fonte: Dados da pesquisa
Gráfico 2 – Categorização dos tipos de benefícios das MEPTs

Após a caracterização dos benefícios, apresentada no Gráfico 2, verificou-se de
modo geral, uma equivalência na distribuição dos benefícios, pois categorias como
utilidades, sociais, incentivos monetários e alta administração obtiveram o mesmo
índice, 7%. Incentivos específicos extrínsecos e intrínsecos em função do cargo, no caso
da alta administração, é uma forma de reconhecimento e status. Percebe-se que as
organizações têm se empenhado para atingir vários níveis de necessidade de seus
empregados, comprovada pela multiplicidade de incentivos oferecidos. Pode-se inferir
que a razão dessa diversidade de benefícios seria a retenção de talentos necessários ao
desenvolvimento das organizações.
Para relacionar o turnover com a política de remuneração e com o clima
organizacional, utilizou-se o processo de estatística descritiva. A Tabela 3 apresenta a
demonstração de resultados.

Variável

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio padrão

Turnover

21

1,27

57

16,5

16

Clima Organizacional

21

70

96,7

78,4

5,5

21

12,5

87,5

45,2

27,2

Política de Remuneração
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 3 – Estatística descritiva do turnover com a política de remuneração e com o clima organizacional

Nota-se, na Tabela 3, no que concerne ao turnover, o índice mínimo é de 1,27%
e o máximo de 57% verifica-se uma equivalência quase perfeita entre média (16,5) com
o desvio padrão (16), essa baixa dispersão indica que as MEPTs apresentam índices de
turnover muito aproximados da média da amostra. A segunda variável, o clima
organizacional medido pelo IFT, apresenta mínimo de 70% e máxima de 96,7%, com
nível de dispersão baixo, desvio padrão de 5,5, tendo como média 78,4 percentuais.
Quanto à política de remuneração, observa-se a maior dispersão medida pelo desvio
padrão (27,2), com uma média de 45,2, evidenciando que algumas empresas possuem
política de remuneração incipiente, sem uma variedade de tipos de benefícios.
Turnover
Telecomunicações
Construção
Instituições Públicas
Papel & Celulose
Siderurgia
Banco
Energia
Indústria
Alimentos e Bebidas
Varejo
Financeira

IFT
57

26,6
2,4
12,4
5,5
7,1
12,3
7,6
6,6
44,9
30,9

70
74,65
75,47
76,57
76,59
78,08
78,77
78,79
79,73
80,54
84,12

Fonte: Dados da pesquisa
Gráfico 3 - Evidenciação do clima organizacional (IFT) e do turnover

As taxas de turnover evidenciadas referem-se ao ano de 2014, o índice mais alto
é de 57%, enquanto o mais baixo é de 1,27%, analisando a média por segmento de
atividade identifica-se a taxa mais alta no setor de telecomunicações com de 57%,
seguido pelo setor de varejo com 44,9%, financeiro 30,9%, e construção com 26,62%.
Em contraponto, as médias mais baixas são observadas na administração pública –
2,47%, no ramo de alimentos e bebidas – 6,67% e nos bancos – 7,13%. Considerando
os dados do DIEESE (2014) que demonstrou que a taxa de rotatividade global do
mercado de trabalho foi de 64% em 2013, constata-se que os indicadores de rotatividade
das MEPTs pesquisadas situam-se abaixo da taxa global, com média geral de 50,95%,
que induz a considerar que as empresas ranqueadas possuem indicadores favoráveis de
clima organizacional e boas práticas de gestão de pessoas, incluindo uma política de

remuneração satisfatória, caracterizando-as como organizações capazes de atrair e reter
talentos, diminuindo assim sua taxa de rotatividade.

EMPRESA

BANCO BRADESCO

Turnover
%

Clima
%

Política de Remuneração

Política
Remun.
%

PLR

Remuneração variável
Bônus

Bônus - Alta
Adminstração

Comissão

Ações

Benefícios

9,6

77,06

12,5

1

ITAÚ-UNIBANCO

10,9

74,27

75

1

1

1

1

AMBEV

6,67

76,57

75

1

1

1

1

ETERNIT

26,62

76,83

12,5

1

ELEKTRO

10,07

96,69

75

1

1

1

1

AES SUL

15,32

81,66

75

1

1

1

1

COSERN

10,94

78,56

25

1

SÃO MARTINHO

1,4

79,21

25

1

CEMAR

8,16

75,47

12,5

CPFL ENERGIA

23,39

74,65

12,5

1

EMBRAER

1,27

81,87

62,5

1

WHIRLPOOL

14,1

78,98

62,5

SUZANO

12,42

71,72

62,5

ALGAR

57

84,12

37,5

1

CIELO

30,99

78,08

62,5

1

FRAS-LE

2,79

80,85

12,5

1

GERDAU

8,4

80,52

62,5

LOJAS RENNER

50,8

79,73

87,5

1

MAGAZINE LUIZA

39

78,16

62,5

1

BANCO DO BRASIL

3,36

72,33

25

1

CAGECE

2,47

70

12,5

1

Total

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

9

4

2

11

21

Fonte: Dados da pesquisa
Tabela 4 – Evidenciação do turnover com o clima organizacional e a remuneração

Na Tabela 4, quanto à política de remuneração, observa-se que todas as
empresas constantes da amostra adotam pelo menos dois componentes da política de
remuneração, sendo um relativo à remuneração variável e outro relativo a concessão de
benefícios, quatro empresas apresentaram registro de cinco tipos de remuneração
variável. As maiores frequências foram verificadas nos incentivos de curto prazo (ICP),
a participação nos lucros e resultados (PLR) registrou-se 17 observações, seguida pelo
pagamento de bônus por desempenho com 11 observações e bônus específicos pagos a
alta administração com sete observações, o pagamento de empregados por meio de
participação acionária demonstrou 11 observações.
4 Considerações Finais
Foi possível verificar que a remuneração variável se torna um dispositivo
essencial para obtenção de melhores resultados organizacionais, pois está atrelada ao
desempenho econômico e o alcance de metas. A unanimidade da utilização dessa
prática pelas MEPTs pesquisadas, certamente, colaborou para obtenção de taxas de
desempenho financeiro positivas, apesar da conjuntura econômica do país, assim como,
para torná-las elegíveis para figurar entre as melhores empresas para se trabalhar.

Entretanto, não foi possível estabelecer uma correlação significativa dessas variáveis
com a rotatividade nessas empresas, em razão do tamanho da amostra.
Quanto aos benefícios oferecidos pelas MEPTs, nota-se que sua multiplicidade
contribui para a robustez da política de remuneração, bem como, torna-se um diferencial
dessas organizações quanto à atração e à retenção de talentos. É notório o esforço
criativo da gestão de pessoas dessas empresas em incrementar seu rol de benefícios,
pois a catalogação desses dados permitiu determinar uma variedade de itens singulares,
com especificidades que personalizam a política remuneratória das empresas e essa
característica pode refletir na motivação dos empregados e reforçar comportamentos
favoráveis a concretização da estratégia organizacional.
Deve-se considerar que a rotatividade nas organizações nem sempre é um fator
negativo. Em muitas ocasiões é uma medida necessária para que a organização alinhe as
competências do seu capital humano as suas diretrizes estratégicas. Em situações de
crise econômica é imperativo realizar uma gestão estratégica, inclusive dos recursos
humanos, para a criação de vantagem competitiva. Dessa forma, deve-se estabelecer
diretrizes estratégicas claras e exequíveis, consolidar a gestão do desempenho e,
consequentemente, o sistema de remuneração e benefícios, favorecendo a construção de
um clima organizacional favorável à organização e benéfico para seus colaboradores,
pois, conforme os estudos empíricos demonstraram, o funcionário quando valorizado
por suas competências, com perspectiva de crescimento e recebendo remuneração
compatível com suas expectativas, será um colaborador mais engajado com a
organização e motivado a permanecer em seus quadros de pessoal.
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