
6 PASSOS 
PARA AUMENTAR A RETENÇÃO 
DE TALENTOS NA SUA EMPRESA!

Conhecer 6 passos para aumentar a retenção de talentos na sua 
empresa pode mudar a forma como você lida com os seus 

colaboradores, fazendo com que a companhia atinja melhores 
resultados. Confira as dicas!

PASSO 1
TER UM PLANO DE CARREIRA

O plano de carreira em sua empresa deve 
ser visível e atingível para o colaborador. 

Isso motiva o funcionário e traz 
transparência à relação de trabalho, 

gerando confiança e foco.

PASSO 2
OBSERVAR A REMUNERAÇÃO 

E OS BENEFÍCIOS

Ninguém se empenha por um baixo 
retorno. Observe se a remuneração e 
benefícios ofertados estão compatíveis 
com as melhores práticas do mercado.

PASSO 3
INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO

Mais qualificação significa maior 
produtividade, isso é o que mostra uma 

pesquisa realizada nos Estados Unidos*. 
Funcionários de alta performance em 

cargos maiores alcançam resultados até 8 
vezes melhores.

PASSO 4
NUTRIR A COMUNICAÇÃO ABERTA

O Brasil ainda é um dos campeões em 
rotatividade, com um índice de 38,5% em 
2017 (Valor Econômico**). A comunicação 
aberta com os funcionários pode melhorar 
esse quadro. Isso permite que o 
colaborador se sinta valorizado e humaniza 
as relações de trabalho.

PASSO 5
UTILIZAR O POTENCIAL 
DOS COLABORADORES

Se um determinado funcionário exerce 
melhor certas funções, por que não explorar 

isso de forma benéfica ao colaborador e à 
empresa? O propósito é criar um ciclo 

virtuoso de crescimento propenso a 
aumentar a retenção de talentos.

PASSO 6
REALIZAR PESQUISAS DE 
CLIMA ORGANIZACIONAL

Incentive a emissão de opiniões sinceras e 
realistas sobre a experiência laboral por 
meio de uma pesquisa com respostas 
anônimas. Assim, ninguém se sente 
constrangido e você descobre o que 
precisa melhorar para diminuir a 
rotatividade.

Aumentar a retenção de talentos na sua organização se torna uma tarefa 
realizável quando se tem os direcionamentos para isso. Compartilhe essas 

orientações com seus colegas de RH, coloque em prática e melhore também o 
clima organizacional da sua empresa! 

*https://goo.gl/jydcVe **https://goo.gl/oWvAEQ


