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Introdução 
 

No atual contexto socioeconômico, a gestão de pessoas tornou-se um dos principais alicerces 
institucionais, e seu maior desafio concentra-se em como atrair e reter os melhores talentos, e em 
como desenvolvê-los e estremá-los a gerar de valores e de comprometimento com a organização 
que trabalha. 
Nesse sentido, a política de gestão de pessoas deve se atentar cada vez mais a atrair e reter talentos, 
uma vez que as pessoas são o principal ativo das empresas, pois elas estão diretamente ligadas às 
estratégias e planejamento organizacional, e delas dependem o sucesso de uma organização. 
Diante da escassez de mão de obra altamente qualificada, aumento da rotatividade pessoal e do 
absenteísmo. a aplicação de práticas que visem à retenção de talentos e a implementação de uma 
cultura organizacional é primordial dentro do contexto hospitalar, embora tais medidas ainda sejam 
pouco vistas nas organizações hospitalares. 
Quando se pensa em talento, a imagem que vem a cabeça é uma pessoa dotada com inteligência 
fora do comum. No entanto, no âmbito de gestão de pessoas, um talento é aquela pessoa que tem 
atitude, conhecimento, habilidade, potencial criativo e compromisso com seu trabalho. Portanto, 
devemos desmistificar aquela imagem de que os talentos são gênios, em todas as áreas de trabalho 
de um hospital pode haver talentos, independente das áreas de formação e atuação. 
E como atrair e reter talentos para o hospital? Há muito tempo já não faz sentido a ideia de que um 
bom salário e um pacote de benefícios são a chave para atrair e reter talentos no mercado de 
trabalho. Atualmente, é necessária uma gestão estruturada da política de gestão de talentos focada 
em medidas sustentáveis que visem o desenvolvimento profissional e satisfação pessoal do 
empregado. 
O presente projeto tem como finalidade apresentar estratégias e planos de ação para que se torne 
efetiva a retenção dos talentos no ambiente hospitalar filantrópico. Para contextualização de 
propostas para retenção é apresentado o caso da Irm. da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, e, 
ao final, são sugeridas ações para retenção de talentos em uma entidade filantrópica. 
 
 
 
  



3 
 

O recurso humano nas organizações 
 
Vivemos em uma era onde pessoas não são mais números dentro de uma organização, meros 
coadjuvantes que executavam rotinas repetitivas e impensadas. Hoje, elas constituem não apenas 
mão de obra, e sim uma parte extremamente importante dentro da organização.  
Independente do ramo de atuação da empresa, pessoas são o ponto chave para o seu sucesso ou a 
derrota, é certo que para alguns negócios a participação do capital intelectual é mais forte que em 
outros, mas certamente deve estar presente em todos os ramos e atividades.   
De acordo com Chiavenato (2004), “as pessoas devem ser visualizadas como parceiras das 
organizações. Como tais, elas são fornecedoras de conhecimento, habilidades, competências e, 
sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência que proporciona decisões 
racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos globais. Neste sentido, as pessoas 
constituem parte integrante do capital intelectual da organização. As organizações bem-sucedidas se 
deram conta disso e tratam seus funcionários como parceiros do negócio e fornecedores de 
competências e não mais como simples empregados contratados”. 
O valor das pessoas também é enfatizando por Mayo (2006), quando afirma que “a incomparável 
contribuição das pessoas compreende seu comando de informação e experiência, sua habilidade de 
integrá-las e de fazer uso de seu discernimento pessoal, de se mostrar inovador e intuitivo e de 
desenvolver relacionamentos. Essas são as dinâmicas vitais de uma organização em processo de 
desenvolvimento. Sem as pessoas, todos os elementos estruturais – tanto relativos aos clientes como 
organizacionais – poderiam se desintegrar e, com toda certeza deixariam de crescer”. 
Assim, as empresas bem-sucedidas serão aquelas mais experientes em atrair, desenvolver e reter 
indivíduos com habilidades, perspectiva e experiência suficientes para conduzir um negócio global. 
Diante desses fatos, é importante que as empresas se preparem para esse novo cenário que se 
instala atualmente, afim de que elas estejam aptas para gerir seu capital humano de uma forma 
inovadora e eficiente. 
Se tratando de instituições de prestação de serviços na área da saúde, existem certas 
particularidades que acabam configurando e determinando a importância dos recursos humanos 
inseridos neste mercado de trabalho específico. Assim, de acordo com Brasil (2002), entende-se que 
recursos humanos nas instituições de saúde “são a base para a viabilização e implementação dos 
projetos, das ações e serviços de saúde disponíveis para a população. A utilização dos avanços 
tecnológicos e da alta tecnologia não substituirá a atuação de um profissional de saúde na função 
essencial de atendimento àqueles que necessitam de atenção”.  
Atualmente as instituições de saúde oferecem produtos cada vez mais parecidos e padronizados, o 
que torna a competitividade de uma organização dependente de outros fatores. Considerando 
segmentos similares no setor da saúde, não é a tecnologia que os diferencia. As pessoas que 
compõem suas equipes passam a ser um diferencial importantíssimo, a tal ponto que, para se 
destacar ou até sobreviver no mercado, é fundamental que as organizações identifiquem, 
desenvolvam, e retenham seus talentos. A retenção de talentos ganha importância em instituições 
cada vez mais complexas e em ambientes de negócios mais exigentes.  
A forte interação entre o sujeito que produz e o sujeito que usufrui do serviço de saúde torna o 
trabalho um componente importante na eficiência e eficácia da organização hospitalar.  E ainda, os 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento das ações de saúde são prevalentemente 
incorporados no agente do trabalho, a quem compete, com certa medida, assegurar a qualidade à 
assistência prestadas tanto nos aspectos técnicos como de interação com o paciente. Neste sentido, 
é possível considerar recurso humano como uma condição fundamental no processo de produção 
em saúde.  
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SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

O impacto da rotatividade e a retenção de pessoas 
 
Após entendermos o papel crucial das pessoas, torna-se evidente a importância de reter os talentos 
dentro da organização. Trataremos neste projeto a perspectiva de retenção dos talentos na 
instituição, partindo do princípio de que já foram atraídos por ela.  
A atração e retenção de talentos têm desafiado o setor de gestão de pessoas, tornando-se assim, um 
problema de nível estratégico da empresa, onde os gestores desse setor têm papel fundamental no 
tocante às políticas de gestão de pessoas, pois está em pauta uma discussão, apontando que retê-los 
está ficando mais difícil que atraí-los. A atração é manifestada em cima de promessa de tudo que a 
empresa pode oferecer, a retenção depende do cumprimento dessas promessas, está posto no 
cotidiano e leva o empregado a permanecer ou não na empresa. 
Promover a retenção dos talentos,  além de contribuir para o sucesso da organização, é também uma 
forma de gerenciar os recursos financeiros, visto que a rotatividade tem elevado custo para as 
organizações.  
A alta rotatividade é sinônimo de perda de produtividade, de lucratividade e saúde organizacional. 
Impacta a motivação e o comprometimento das pessoas e acaba gerando maior absenteísmo, 
ocasionando um ciclo vicioso. A gestão da rotatividade preserva o capital intelectual, o ambiente e a 
imagem da empresa.   
Para Anselmi (1990), o fenômeno da rotatividade pode ser entendido como o processo de mudança 
na composição da força de trabalho e caracteriza-se pelos desligamentos de um certo número de 
empregados e admissão de novos para preencher os cargos deixados na organização, revelando a 
movimentação da força de trabalho entre o mercado de trabalho e a instituição.  
A autora afirma ainda que a freqüência com que ocorre a substituição não planejada da força de 
trabalho, acarreta sérias conseqüências para as organizações, pelos prejuízos, não só de bases 
monetárias, referentes à própria diminuição da produção, mas também no tempo que se dispenderá 
para recrutar, selecionar e treinar um novo elemento.  
Anselmi (1993), desenvolveu uma investigação sobre a rotatividade de trabalhadores de 
enfermagem em nove hospitais no município de Ribeirão Preto, assim verificou elevadas taxas de 
rotatividade da força de trabalho em enfermagem na rede hospitalar, principalmente nos hospitais 
filantrópicos, onde a taxa anual de rotatividade girava na média de 35% a 50% anualmente. O 
hospital público foi o que apresentou menor movimentação de trabalhadores.  
Nomura (2001), aponta em seu estudo que o nível de rotatividade em hospitais filantrópicos e 
privados é cerca de 50% maior do que em hospitais públicos.  
Um estudo recente realizado em um hospital escola de São Paulo, Holanda e Cunha (2005), 
apuraram que o valor médio de um profissional de RH envolvendo o processo de seleção, 
treinamento desligamento de um profissional da área de enfermagem gira em torno de R$ 1.718,58 
(admissão e treinamento do profissional da enfermagem desligado + desligamento + admissão e 
treinamento do novo profissional contratado). Aqui nos referimos apenas ao custo do profissional de 
RH, e não ao custo do profissional contrato e desligado.  
 
A razão é que a rotatividade envolve vários custos, como mostra a figura abaixo Chiavenato (2004): 

Custo de 
Recrutamento Custo de Seleção Custo de Treinamento Custo de 

Desligamento 
 Processamento da 

requisição do 
empregado 

 Propaganda 
 Visita a escolas 
 Atendimento aos 

 Entrevistas de 
seleção 

 Aplicação e aferição 
de provas de 
conhecimento  

 Aplicação e aferição 

 Programas de 
integração  

 Orientação  
 Custos diretos de 

treinamento  
 Tempo dos instrutores 

 Pagamento de 
salário e quitação de 
direitos trabalhistas 
(férias, 13º, etc) 

 Pagamento de 
benefícios  
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candidatos 
 Tempo dos 

recrutadores 
 Pesquisas de 

mercado 
 Formulários e custos 

do processamento 

de testes  
 Tempo dos 

selecionadores 
 Checagem de 

referências  
 Exames médicos e 

de laboratório 

 Baixa produtividade 
durante o treinamento  

 Entrevista de 
desligamento  

 Custos do 
outplacement 

 Cargo vago até a 
substituição 

Quadro 01 – Os custos de reposição em função da rotatividade  - Journal of Accountancy, outubro 1992.  
 
A retenção de talentos se configura como uma importante prática de Recursos Humanos. Zucatti 
(2012), aponta já no início de seu trabalho, a importância de reter talentos, especialmente na 
área da saúde, quando afirma “a movimentação dos trabalhadores de enfermagem em hospitais 
apresenta-se como um dos maiores desafios da gestão de pessoas destas instituições, visto serem 
eles os que atuam à frente do seu negócio, a saúde. A cada desligamento, é necessário buscar um 
profissional adequado para preencher a lacuna deixada. Porém, esta lacuna dificilmente pode ser 
expressa de forma objetiva, pois não é apenas o profissional, sua formação técnica, treinamento e 
conhecimento das rotinas e normas institucionais que saem de cena, mas o colega e membro da 
equipe, muitas vezes integrado não só à empresa, mas ao setor e a todos com quem conviveu 
enquanto ali trabalhou” 
É certo que o setor da saúde possui particularidades sensíveis, tornando quase impossível sua 
análise comparativa com outros ramos do mercado no que se refere a rotatividade, seus motivos 
e tendências. Apesar de ser um assunto largamente discutido pelas instituições de saúde, devido 
a relevância e preocupação com o tema, ainda são poucos estudos encontrados na literatura 
brasileira sobre as causas da rotatividade na área da enfermagem, que é o grande contingente 
dentro de um hospital.  
Em tempos em que a qualidade é colocada na balança ao lado da sustentabilidade, reter talentos 
é também um grande aliado na redução de custos no setor da saúde. Afinal, isso significa 
preservar aqueles que trazem melhores resultados e diminuir gastos relacionados a rotatividade 
de profissionais na instituição.  
A saída de um profissional custa muito para uma empresa, além dos valores já mencionados no 
quadro 01, o profissional que se desliga leva consigo todo o seu conhecimento, experiência e 
expertise na atividade que desenvolvia. Quanto mais estratégico o cargo, maior será o custo e o 
tempo necessário para substituí-lo, além do risco de descontinuidade nos atendimento dos 
clientes, projetos que estavam sendo desenvolvidos, entre outros diversos itens que se perdem 
em uma substituição.   
Há autores, como Hendrix (1982), que afirmam que a taxa de rotatividade de uma organização de 
saúde é considerada razoável quando fica na média de 3% a 5%. Entretanto, no ponto de vista de 
Mezomo (1981), no seu estudo não existe a rigor, uma taxa ideal única de rotatividade, ocorrendo 
variações de empresa para empresa. O importante é que esta não prejudique a estabilidade da 
organização.  
O índice de rotatividade ideal seria aquele que permitisse à organização reter seu pessoal de boa 
qualidade, substituindo aquele que apresenta distorções de desempenho difíceis de serem corrigidas 
dentro de um programa exeqüível e econômico.  
 
A análise dos desligamentos  
 
Para que possamos entrar no tema central deste artigo e discutir estratégias e planos de ação 
para retenção dos profissionais nas instituições de saúde, precisamos identificar algo básico e que 
será o ponto chave para o desenvolvimento estratégico: Por qual motivos os empregados estão se 
desligamento da entidade? Será um único item que os motivam a deixar esta empresa? 
Pois bem, quando se trata de desligamento dos profissionais em uma empresa, este pode se dar 
por iniciativa da empresa ou do empregado. Os desligamentos de iniciativa da empresa, em regra, 
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são por motivos financeiros ou por motivos de origem técnica/comportamental. Não nos 
preocupa esta análise no momento, visto que este desligamento é algo que a organização deseja, 
o que nos preocupa, e deve ser o foco de nosso estudo e estratégias são os desligamentos 
trágicos para empresa, os que ela não deseja, que trarão prejuízos financeiros e técnicos como já 
bem explanado no item acima.   
Diversos estudos apontam os principais motivos de desligamentos da área de saúde hospitalar de 
uma forma generalizada. Entretanto, é necessário que se faça uma análise individual e pontual 
em cada instituição.  
Para montarmos um plano de ação, visando a retenção dos talentos na instituição deveremos 
adotar ferramentas que nos forneçam indicadores de forma clara e segura, onde seja possível 
identificar os principais motivos de desligamento. Sendo sugerido como tais:  
 
A-)Entrevista de Desligamento:  
A entrevista de desligamento apresenta-se como uma das ferramentas mais utilizadas para 
coletar informações sobre a saída do empregado da empresa. É um meio pelo qual as empresas 
tentam compreender por que seus empregados estão saindo e, com base nas informações 
obtidas, podem intervir e reduzir seus impactos. A realização da entrevista de desligamento é 
uma prática que leva à aquisição de conhecimento e deve ser conduzida de forma planejada.  
De acordo com Serrat (2010), a entrevista de desligamento é uma ferramenta de captura de 
conhecimento daqueles que estão saindo, e suas ações são mais efetivas quando os dados são 
compilados ao longo do tempo. Os desligamentos podem ser motivados por fatores internos e 
externos à organização, e identificá-los é um dos objetivos da ferramenta.  
A entrevista de desligamento dá, portanto, feedback sobre os motivos pelos quais os funcionários 
deixam a empresa, do que eles gostavam em seus empregos, e quais as necessidades de melhoria 
na organização.  
Os cuidados e o planejamento na preparação e condução das entrevistas, justificam-se, segundo 
Serrat (2010), porque estas podem ser vistas como uma situação na qual ambos ganham: a 
empresa retém e compartilha uma porção de conhecimento daqueles que saem; o empregado 
que sai, articula uma contribuição única e deixa sua marca. Todavia, sua participação deve ser 
voluntária.  
Segundo Serrat (2010), dentre os benefícios, a custos insignificantes, trazidos pela prática da 
entrevista de desligamento aponta-se: 

 Retenção de conhecimento vital na organização. 
 Identificação de equívocos e oportunidades de melhorias. 
 Entendimento e experiência dos gestores relativamente às pessoas e às organizações. 
 Suporte às práticas de Recursos Humanos de uma organização. 
 Informações para análises de necessidades de treinamento. 
 Dar ao empregado, no momento de sua saída, uma visão positiva da organização e sua 

cultura.  
A questão é: Mas, quais perguntas devem ser feitas na entrevista de desligamento?  
Para Chiavenato (2004), deve ser utilizado um questionário simples para obter os dados a fim de 
serem registrados e tabulados para efeito de estatísticas e indicadores sobre as opiniões a 
respeito de: salário, tipo de trabalho, benefícios sociais, quantidade ou programação de trabalho, 
oportunidades de crescimento e de carreira, relacionamento com a liderança, relacionamento 
com os colegas de trabalho, tipo de supervisão recebida, condições ambientais do trabalho, 
condições psicológicas de trabalho, treinamento e desenvolvimento, e sem dúvidas a pergunta 
básica sobre o motivo principal saída.  
É interessante que a entrevista de desligamento contemple os mais diversos aspectos da 
organização para que o empregado opine. É possível ainda que a empresa direcione as perguntas 
para os itens em que já tenha identificado alguma fragilidade, e queira esmiuçar ainda mais 
através do ponto de vista do empregado.  
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A forma de aplicação da entrevista de desligamento é de suma importância. O empregado a ser 
desligado pode se sentir inibido e com receio de apontar sua verdadeira opinião, portanto é 
fundamental que ao entrevistar se estabeleça um vínculo de segurança antes do início da 
aplicação, praticar a empatia com o entrevistado, ainda, não se deve pressionar ou insistir para 
que o entrevistado fale sobre algo ou alguém.  
Lembramos ainda que embora a entrevista de desligamento seja uma importante ferramenta de 
gestão, deve ser analisada com critério e cuidado, uma vez que o empregado poderá se desligar 
da empresa chateado com alguma situação específica. No momento da entrevista a tendência a 
responder negativamente é muito grande, desta forma o entrevistador deve estar atento as 
entrelinhas. A linguagem corporal fala muito, é importante observar indícios da veracidade das 
informações prestadas na entrevista de desligamento.  
É muito comum também, as respostas escritas não coincidirem com respostas verbais, por isso 
nunca se deve praticar uma entrevista de desligamento 100% escrita ou 100% verbal, o ideal é 
que exista um misto. Inicialmente o empregado escreve/assinala sua opinião, e posteriormente, 
mas no mesmo momento, o entrevistador se certifica do conteúdo das respostas, assim 
conseguindo abordar e se aprofundar nos itens apontados negativamente.  
E por fim, ao finalizar a entrevista de desligamento as respostas devem ser tabuladas 
individualmente, gerando desta forma uma estatística sobre cada item questionado. O ideal é que 
se gere gráficos a partir desses valores, a forma visual facilita a compreensão e leitura das 
informações. 
 
B-)Pesquisa de clima organizacional  
A pesquisa de clima organizacional é um poderoso instrumento de diagnóstico da satisfação e 
motivação dos empregados frente as políticas de gestão de pessoas adotadas pela empresa. É 
considerada como uma ferramenta estratégica, pois possibilita a analise interna e externa da 
organização, o que pode possibilitar o desenvolvimento de estratégias e ações.  
Segundo Chiavenato (2004), as pesquisas de clima organizacional procuram coligir informações 
sobre o campo psicológico que envolve o ambiente de trabalho das pessoas e qual sua sensação 
pessoal neste contexto. O Clima organizacional reflete como as pessoas interagem uma com as 
outras, com os clientes e fornecedores internos e externos, bem como grau de satisfação com o 
contexto que as cerca. O clima organizacional pode ser agradável, receptivo, caloroso e 
envolvente, em um extremo, ou desagradável, agressivo, frio e alienante, em outro.  
De acordo com  Luz (1996), clima organizacional é o reflexo do estado de espírito ou do ânimo das 
pessoas, que predomina numa organização em um determinado período. Ressalta ainda, a 
importância de destacar o fator tempo no conceito, uma vez que o clima organizacional é instável, 
conforme a influência que sofre de algumas variáveis.  
Dentre as principais contribuições da pesquisa de clima organizacional, podemos destacar:  

 Conhecer os anseios das pessoas da organização.  
 Buscar o alinhamento da cultura com as ações efetivas da empresa.  
 Identificar pontos fortes e pontos fracos do relacionamento empresa x empregado.  
 Diagnosticar as origens dos possíveis problemas de gestão de pessoas (ex. turnover, 

absenteísmo, acidentes no trabalho, etc.).  
 Identificar as práticas e funções de RH que necessitam de melhorias.  
 Melhoria das condições físicas do ambiente de trabalho. 
 Promover o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores.  
 Integrar os diversos processos e áreas funcionais.  
 Otimizar a comunicação.  
 Identificar os perfis de gerência existentes. 
 Identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento pessoal/gerencial e de educação 

empresarial. 
 Otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes.  
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 Organizar, flexibilizar e agilizar as atividades da organização. 
 

Um modelo de questionário utilizado na pesquisa de clima organizacional deve contemplar itens 
específicos por segmento e direcionados para cada tipo de empresa e suas características peculiares. 
Ou seja, cada empresa deverá desenvolver seu questionário específico. Entretanto deve-se atentar 
para os seus itens essenciais a serem avaliados, tais como: comunicação, ambiente de trabalho, 
conhecimento da empresa, qualidade, relações internas, motivação, oportunidades de 
desenvolvimento profissional, treinamento, remuneração, relacionamento interno externo e imagem 
institucional. 
Quando se pensa no desenvolvimento da pesquisa, existem alguns questionamentos que devem 
essencialmente ser contemplados, e alguns passos básicos a serem seguidos, quais sejam:   
 

1. Definição dos objetivos da pesquisa - ou seja, a que ela se propõe, por qual motivo essa 
pesquisa está sendo feita, o que ela visa de resultado.   

2. Definir metodologia e técnica de coleta de informação – De que forma será feita a 
operacionalização, serão utilizados questionários ou entrevistas.  

3. Tabulação e análise estatística de dados – Após a aplicação da avaliação, deve ser tabulados 
os resultados, forma quantitativa e qualitativa.  

4. Apuração e análise de resultados - Preferencialmente deve ser feita por área. 
5. Elaboração do relatório final – Aqui serão definidos os planos de ações frente aos resultados 

obtidos na avaliação.  
6. O “feedback” aos envolvidos – É crucial que as pessoas saibam os resultados da avaliação de 

clima organizacional, de uma forma ampla e transparente deve ser apresentado a todos os 
funcionários da instituição.  

 
C-)Ouvidoria Interna  
De acordo com Farias (2008), o que se busca com a ouvidoria interna é resolver conflitos, tornar a 
organização aberta, ampliar relações, construir espaços de fala, manifestar vozes que às vezes são 
reprimidas, inibir incivilidade no ambiente organizacional, aprender a respeitar pessoas, identificar 
contextos de manipulação de pessoas.  
A prática da ouvidoria interna envolve aprender a ouvir e responder, ou seja, há claramente um 
processo de troca, de respeito, entre a organização e as pessoas que falam, opinam, criticam, 
apresentam sugestões e contradições, sendo incontáveis as possibilidades de se manifestarem.  
Na pratica da ouvidoria interna poderão surgir indícios ou até mesmo situações palpáveis que estão 
gerando insatisfação dos empregados, que, em algum momento irão solicitar seu desligamento em 
virtude da decrescente insatisfação, ou poderão contribuir para aumento de eventos tais como: 
presenteísmo, atestado médicos e afastamentos, baixa qualidade do trabalho, entre outros.  
Quando a organização adota a ouvidoria se antecipa ao resultado da pesquisa de clima, pois estará 
monitorando constantemente a satisfação dos seus empregados e poderá atuar prontamente e 
pontualmente nos fatos evidenciados.  
 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 
 

Criando uma estratégia para retenção de talentos 
Geralmente só se pensa na retenção de talentos depois do fato consumado – quando o funcionário 
pede demissão. A retenção deveria ser uma prioridade pró-ativa e constante, que inclui medidas 
para assegurar o compromisso de longo prazo do funcionário, ao invés de tentativas reativas para 
reverter pedidos de demissão. 
Iniciaremos, portanto a montagem do plano estratégico para retenção de talentos na 
organização, sendo que a criação de uma estratégia eficaz de retenção abrange: 

 Avaliação de sua cultura atual. 
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 Aferir e compreender os aspectos que norteiam a retenção. 
 Desenho e construção da estratégia adequada. 
 Preparação dos gestores. 

 
1. Avaliação de sua cultura atual - Definição dos pontos fortes e fracos  
Este talvez seja o ponto chave do presente trabalho. É sabido e de grande divulgação que as casas 
de saúde sem fins lucrativos não suportam mais a situação em que se encontram 
financeiramente, e vêem esgotadas as suas condições para honrar compromissos com 
fornecedores, instituições financeiras e trabalhadores. Segundo a Confederação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos, o volume de dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o 
Brasil deu um grande salto em uma década. Em 2005, o déficit financeiro do setor era de R$ 1,5 
bilhão e passou para R$ 21 bilhões no fim do ano passado. A situação compromete o atendimento 
aos usuários e coloca as 2,1 mil instituições em estado de alerta. O risco de serviços serem 
interrompidos e leitos fechados é real.  
Apenas em 2015, a entidade aponta que, em todo país, 218 hospitais sem fins lucrativos, 11 mil leitos 
e 39 mil postos de trabalho foram fechados. A principal queixa apontada pelas entidades para 
explicar a realidade financeira das Santas Casas e demais hospitais filantrópicos recai, mais uma vez, 
na defasagem existente no pagamento do Sistema Único de Saúde (SUS) aos serviços prestados. 
Apesar de toda essa situação triste e de difícil contorno, é necessário atenção ainda maior aos 
empregados que estão na ativa nas instituições, que bravamente conseguem se manter no mercado, 
honrando com a sua missão de promover a vida e a saúde. A maior dificuldade na gestão de pessoas 
dos hospitais filantrópicos, é como manter/reter o corpo de empregados sem recursos financeiros 
suficientes para que se possa investir em salários compatíveis com o mercado, programas e projetos 
de desenvolvimento, qualidade de vida no trabalho, programas de mérito e reconhecimento, pacote 
de benefícios atrativos e satisfatórios. Desta forma é crucial que se identifique e explore os pontos 
fortes que as instituições possuem e podem oferecer aos empregados, o que conseqüentemente 
refletirá em seus clientes. Para isso é necessário realizar a identificação da cultura organizacional. 
Toda empresa já nasce com uma cultura organizacional, mesmo sem ser planejada inicialmente. O 
conceito mais prático de cultura organizacional, de acordo com depoimentos de gestores relatados 
por Deal e Kennedy (1983), é o seguinte: "É o jeito que nós fazemos as coisas por aqui". Esta 
definição, um tanto ou quanto utilitarista, expressa com simplicidade, a cultura organizacional. 
Determina uma forma prática de entender a cultura a partir da observação de como as coisas são 
feitas. 
No mesmo trabalho, os autores afirmam também que as pessoas facilmente aceitam que toda 
sociedade humana desenvolve uma cultura, um conjunto comum de premissas, crenças artefatos e 
linguagem que é passado e, às vezes, modificado de geração a geração. Assim, como expressão 
associativa do homem a empresa desenvolve um conjunto próprio de princípios, crenças e valores, 
resultantes da interação entre as pessoas. 
Segundo alguns autores, como Bio (1996) e Catelli (1997), os maiores influenciadores da cultura 
organizacional são os fundadores e as principais lideranças da empresa. Como definidores do modelo 
de gestão por deterem o poder máximo na empresa, impõem suas convicções pessoais, o seu jeito 
próprio de fazer as coisas acontecerem. 
 
Certo, mas de que forma identificar o perfil cultural da organização?  
A figura abaixo demonstra com clareza de que maneira se forma a cultura organizacional:  
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Portanto, para tornar a cultura organizacional (que está intrinsecamente ligado ao modelo de gestão, 
chegando a se fundir em certos momentos) palpável e claramente identificada, Brizolla (2013), 
afirma que devemos apontar os seguintes itens:  
 
a-) Comportamento dos líderes 
A cultura se manifesta no comportamento de quem está no topo da empresa, do discurso ao gesto. 
Leia entrevistas com os provedores, diretores, administradores da empresa e tente analisar a fala 
deles, como eles tomam as decisões e como gerenciam as pessoas.  
b-) Políticas da empresa 
Ao procurar os relatórios oficiais publicados pela empresa é possível “pescar” também informações 
valiosas a respeito dos valores em destaque na empresa.  
c-) Código de ética publicado 
A preocupação com a conduta dos empregados fica clara na medida em que a empresa torna público 
o seu código de ética. A forma de punição aplicada pela empresa é um grande indicador da forma de 
agir em relação a ética e valores.  
d-) Organograma 
O organograma também pode revelar se a empresa tem uma cultura mais centralizadora ou não. 
Quando você olha o organograma e percebe um monte de caixinhas, níveis hierárquicos, é sinal de 
que é uma empresa centralizadora. Por exemplo, uma empresa de porte médio, com cerca de mil 
funcionários, que apresente um organograma vertical com 200 cargos de liderança é uma empresa 
que valoriza a posição de chefia. 
e-) Layout da empresa 
O layout da empresa diz muito se a comunicação flui e se é transparente. Ambientes mais abertos, 
com as pessoas trabalhando juntas e salas de reunião envidraçadas expressam mais a preocupação 
com a comunicação e transparência. Por exemplo, se na missão indica a transparência e a 
comunicação como valores fundamentais promovidos pela empresa, mas ao caminhar se depara 
com um labirinto de salas individuais fechadas, sem vidro. 
Outro ponto que revela a cultura de uma empresa é o ambiente de restaurantes. Há empresas em 
que o restaurante que o presidente almoça é o mesmo que recebe todos os funcionários. Mas há 
outras em que não é bem assim. A empresa pode colocar como valor o respeito à diversidade, mas 
tem 5 tipos de restaurantes dependendo do nível hierárquico do funcionário. A cultura é 
diagnosticada no dia a dia, nas práticas e não no que está escrito. 
f-) Salários 
Há empresas em que a remuneração variável responde por grande parte do salário. Se é uma 
empresa agressiva, forte no pagamento de bônus é sinal que reconhece o desempenho, mas a 
variável é desempenho financeiro. Se o bônus é em ações da empresa, a estratégia é reter 
funcionários.  
Mais do que um salário alto, a possibilidade de ascensão na carreira e variação de cargos dentro de 
uma empresa é sintoma de uma cultura que valoriza o funcionário.  
g-) Clima 
O clima pode ser sentido nos corredores da empresa, é possível utilizar ferramentas como a pesquisa 
de clima para evidenciar o que já se sabe, o que já é sentindo. Se a empresa possui um bom 
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ambiente de trabalho certamente a pesquisa de clima apontará isto e os motivos pelos quais o 
ambiente se torna agradável.  
 
2. Aferir e compreender os aspectos que norteiam a retenção. 
Ao responder os 7 itens acima é possível identificar o perfil organizacional da instituição, podemos 
ter empresas que investem no empregado mas tem um péssimo ambiente, outras que tem um 
excelente ambiente porém possui inúmeros lideres, e por aí teremos milhares de perfis. 
Após identificar o perfil, teremos os subsídios necessários para pontuar os pontos fortes e fracos da 
instituição, tanto internamente como externamente. Para isso devemos utilizar ferramentas 
específicas, como a análise do SWOT.  
Análise do SWOT 
A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, durante o 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as décadas de 1960 e 
1970, é um exercício completo de análise de ambiente interno e externo, que deve ser aplicado em 
qualquer processo de planejamento estratégico.  
Em síntese os principais objetivos da análise são:  
 Efetuar uma síntese das análises internas e externas; 
 Identificar elementos chave para a gestão da empresa, o que implica estabelecer prioridades de 

atuação; 
 Preparar opções estratégicas: Riscos/Problemas a resolver. 
 É ele quem faz o diagnóstico da empresa. Fortalece os pontos positivos, indica quais os pontos 

devem melhorar, mostra as chances de crescimento, aumentando as oportunidades e deixa em 
alerta diante de riscos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iremos desenvolver a análise do SWOT tendo em mente a retenção dos talentos da organização, 
usando como premissa o ambiente, a cultura organizacional da instituição.  
Com o resultado em mãos teremos a informação necessária para nortear todas as ações. Ora, de 
que adiantaria investir tempo, e o recurso financeiros escasso em projetos que nada se conectam 
com a cultura da empresa. É neste aspecto que as organizações pecam e não obtém os resultados 
esperados   
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3. Desenho e construção da estratégia adequada. 
4.  
A retenção de talentos vai muito além de aumentar salários, dar feedbacks  e oferecer um plano de 
saúde. É preciso criar programas de crescimento profissional sólidos, um ambiente produtivo e 
saudável para o trabalho em equipe e um programa de benefícios capaz de agregar valor, facilidades 
e economia de gastos para os empregados. 
O comprometimento com a organização e a identificação com a filosofia de trabalho da empresa, 
também são fatores que contribuem para a permanência das pessoas na instituição, como diz 
Davenport (2001), no trecho:  

“Um acordo equilibrado que pondere os interesses de ambos, indivíduo e organização, é o 
cerce que qualquer estratégia bem-sucedida de retenção de pessoal. O equilíbrio reforça 
não só o envolvimento no trabalho, como também esta 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.” 

As políticas e práticas de gestão de recursos humanos voltadas à retenção de talentos baseiam-se no 
recrutamento e seleção, desenvolvimento pessoal, do estilo de gestão, desenvolvimento de carreira, 
plano de cargos e salários, qualidade de vida, remuneração e benefícios. O quadro abaixo mostra as 
principais práticas de mercado neste sentido. 
Autor Práticas Abordagem 

Pontes (2001) 

Recrutamento 
Interno 

Deve servir como um estímulo para que os profissionais se 
preocupem continuamente com a melhoria de suas 
qualificações profissionais. 

Recrutamento 
Externo  

Acontece quando os requisitos de qualificação dos 
profissionais interno não satisfazem às necessidades da 
vaga. 

Fitz-Enz (2001) Desenvolvimento 
Constitui-se como elemento estratégico. A empresa 
contribui para o desenvolvimento dos profissionais e 
consequentemente com os negócios da empresa. 

Dutra (1996) Carreira  
Pressupõe desenvolvimento profissional gradativo fruto da 
relação estabelecida entre a pessoa e a empresa 
atendendo a perspectiva de ambos. 

Teixeira e 
Popadiuk 
(2003) 

Confiança 

A confiança existente nas relações entre líderes e 
subordinados facilita a cooperação no trabalho em 
conjunto, além de possibilitar a permanência das pessoas 
na organização. 

Pontes (2001) QVT 

A satisfação dos empregados e a instalação de um clima 
propício trazem resultados positivos na qualidade, na 
produtividade, além de proporcionar um ambiente mais 
criativo. 

Pontes (2001) Remuneração 
Tem-se a alternativa de remunerar com base na análise da 
pessoa e um seu conjunto de habilidades e não no seu 
cargo. 

Dutra (2004) Remuneração por 
competência  

Compreende a competência como o conjunto de 
conhecimento, habilidades e atitudes e mais a capacidade 
de entrega do trabalho de forma a agregar valor a 
organização. 

Pontes (2000) PSC  

Dependerá da real necessidade da empresa em atrair e 
reter talentos, para isso necessita de uma correta 
avaliação dos cargos e uma certa adequação salarial 
diante do mercado. 

Fitz-Enz (2001) Benefícios 

Além de suprir as necessidades básicas, eles também são 
utilizados como mecanismos de atração e retenção de 
pessoas, por isso deve ser mantido como algo de rigor 
para manter uma força de trabalho qualificada. 

Quadro 02 - Principais abordagens sobre as práticas de RH na retenção de talentos 
Fonte: IZAWA, Maria Cristina. Da Silva, Simone Alves. SCHOLTZE, Sirlei. (2004) 
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Amparados na realidade da organização, já devidamente identificada a cultura organizacional, e 
com os pontos fortes e oportunidades evidenciados através do SWOT a gestão de pessoas poderá 
utilizar como material de apoio o quadro acima, desenvolvendo projetos e ações que abarquem o 
maior número possível de práticas.  
Para que este estudo se torne mais ilustrativo, compreensível e prático será apresentado o estudo 
de caso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, e ao final serão indicadas 
sugestões para que o plano de retenção de talentos seja eficiente e atenda às necessidades da 
referida entidade.  
 
ESTUDO DE CASO – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA  
 
A Santa Casa de Piracicaba foi fundada em 25 de dezembro de 1.854 pelo comerciante português 
José Pinto de Almeida. Ao longo destes 162 anos, sua evolução a coloca como o maior centro 
hospitalar da região, com uma dinâmica que serve de exemplo para a rede hospitalar nacional, 
sobressaindo sua criatividade nos tempos difíceis e rápida adaptação aos avanços da Medicina. A 
história da região de Piracicaba, uma das que registraram maior desenvolvimento no Estado de 
São Paulo, com problemas acentuados pelo aumento da densidade demográfica e pela 
industrialização, sofreu forte influência da atuação da Santa Casa local, atualmente Hospital de 
referência regional para os atendimentos de alta complexidade.  
Atualmente têm 365 leitos, divididos nos setores de internação e setores de alta complexidade 
como UTI adulto, UTI Neo natal e pediátrica e UTI cardíaca.  Conta com 1.800 empregados 
diretos.  
 
Análise do SWOT da Santa Casa de Piracicaba: 

 
Fatores Positivos Fatores Negativos 

IN
TE

RN
O

 - Ambiente de trabalho 
- Treinamento técnico para 
enfermagem  
- Oportunidades de 
crescimento 

- Comunicação  
- Falta de preparo de 
lideranças  
- Salário e benefícios 

EX
TE

RN
O

 - Concorrentes com 
ambiente interno 
desfavorável  

- Salário  
- Benefícios 
- Baixa qualidade da mão de 
obra  

 Quadro 03 – Análise do SWOT – Santa Casa de Piracicaba 
A análise do SWOT da Santa Casa de Piracicaba se assemelha a maioria dos hospitais filantrópicos 
do país. Isso se comprova através de diversos estudos realizados em hospitais ao longo dos anos. 
Nomura (2001), cita que em sua pesquisa, realizada em um hospital-escola na cidade de São 
Paulo no período de 1997 a 2000, os motivos apresentados pelos profissionais de enfermagem 
que justificam o seu desligamento em suma foram, a insatisfação atribuída ao trabalho e o 
estresse no ambiente hospitalar. Detalhando ainda mais seu estudo, cita que a referida 
insatisfação no trabalho se deve a insegurança, ocasionada principalmente pela: falta de 
experiência, treinamento deficiente na admissão, longa jornada de trabalho, salário baixo e 
número insuficiente de trabalhadores de enfermagem.   
Lunardi Filho (1995), corrobora com a tese de Nomura em seu estudo, ao investigar a 
satisfação/insatisfação do enfermeiro no trabalho, constatou que a maior parte da Insatisfação 
advém do ambiente de trabalho. E ainda, Maciel (2001), sedimenta o entendimento dos 



14 
 

anteriores, quando revela que as condições de trabalho de uma unidade interferem no 
sentimento de satisfação de seus trabalhadores. 
Muitos fatores tentam explicar por que os profissionais permanecem numa organização ou a 
deixam, mas a satisfação no trabalho talvez seja um dos fatores mais pesquisados em sua 
correlação com a rotatividade. A literatura em geral considera que o principal fator que leva um 
funcionário a deixar uma organização é seu nível de insatisfação com a função que desempenha. 
O descontentamento pode ser causado por qualquer um dos muitos aspectos que compõem o 
trabalho. A existência da correlação negativa entre satisfação no trabalho e rotatividade foi 
largamente estudada, diversas pesquisas, tais como as acima, confirmam esses resultados.  
Desta forma, a estratégia adotada pela Santa Casa de Piracicaba foi desenvolver projetos que 
fortalecessem ainda mais o ambiente de trabalho, visto que é um ponto forte da empresa e o 
ponto fraco de seus concorrentes. Ainda, atacar seus pontos fracos internos promovendo 
treinamento específico com suas lideranças e estimular a comunicação interna.  
Para isso a instituição criou uma comissão denominada CART – Comissão de Atração e Retenção 
de Talentos, que é composta por gestores e líderes das mais diversas áreas do hospital, e tem 
como objetivo a discussão dos indicadores de pessoas, planejamento de estratégias e ações 
visando a retenção dos talentos da empresa.  
 
 Atacando os fatores positivos internamente:  
Ambiente de trabalho – Foi evidenciado através das entrevistas de desligamento, clima 
organizacional, feedbacks de lideranças e funcionários, que o ambiente interno da Santa Casa é 
muito bom, sadio e prazeroso para se realizar o trabalho. Assim, a CART desenvolve 5 eventos 
anuais para manter este ambiente leve e sadio. Como a maioria das Santas Casas, a instituição 
não dispõe de recursos financeiros para desenvolver qualquer atividade. A alternativa encontrada 
pela CART foi firmar parceria com comércios e prestadores de serviço na cidade de Piracicaba, 
que pudessem contribuir de forma não onerosa com a instituição para a realização de eventos em 
datas comemorativas.  
 
Eventos Celebrados:  
 Dia das Mulheres (8 de março) e Dia do Homem (19 de novembro) = Como o maior 

número de empregados na Santa Casa são mulheres, o evento do dia das mulheres acaba 
abarcando um grande contingente. Na área de descanso do hospital é disponibilizado 
durante todo o dia, tratamentos de beleza para todas as mulheres da instituição. Para as 
empregadas podem usufrui de serviços de massagem nas mãos, pés e face, maquiagem, 
manicure, design de sobrancelhas, analise da saúde dos cabelos, depilação a laser, sessão 
de drenagem.  É um dia bastante esperado pelas empregadas, e atinge toda a 
comunidade feminina do hospital. Exatamente a mesma ideia e ações do dia das mulheres 
são replicadas ao dia do homem. 

 Dia das Mães (2º domingo de maio) e Dia dos pais (2º domingo de agosto)  = A CART dá 
atenção especial aos eventos que envolvam a família, pois tem como missão integrá-la a 
empresa, percebeu-se que isto faz com que o empregado senta-se mais acolhido e 
disposto a se comprometer com a instituição. No dia das mães são recolhidas fotos das 
funcionárias com seus filhos, uma montagem das fotos é feita e transmitida durante todas 
as refeições na TV localizada no refeitório. Ainda, no corredor central da instituição é feita 
uma exposição das fotos, identificando a mãe, os filhos e setor do hospital em que atua. 
Também é oferecido um almoço especial, e todas as mães recebem um mimo 
(normalmente um bombom) com uma mensagem especial e muito carinhosa da CART.  
Exatamente a mesma ideia e ações do dia das mães são replicadas ao dia dos pais. 

 Dia das crianças (12 de outubro) = Este é o maior e mais esperado evento realizado pela 
CART, seguindo na linha de integração da família o objetivo é reunir o empregado com sua 
família para um momento de festa, descontração e diversão. A CART opta por intercalar, 
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um ano realiza-se uma grande festa na área de lazer do hospital, onde participa o 
empregado e sua família, são montados grande brinquedos para a criançada se divertir a 
tarde toda. Conta ainda com animadores, área de  TV para os bebes, lanchinhos e sorvete. 
No ano seguinte a CART promove excursões para parques temáticos da região, onde já 
proporcionou o passeio para o Parque da Xuxa, Parque da Mônica, Cidade da Criança. Nas 
excursões a CART negocia bons valores com os parques e o funcionário é quem custeia, 
sendo aportado apenas uma parte do transporte pela instituição.  

 Jantar em Homenagem aos funcionários com 20 anos de vínculo com o hospital – 
Realizado em restaurante onde o funcionário é homenageado pelo tempo que se dedicou 
ao hospital. Este evento conta com a participação da Diretoria, Administração e Gestores 
do Hospital e o funcionário pode levar uma família de sua família. 

 Homenagem aos aposentados - os funcionários que se aposentam no ano em vigor, 
recebem de presente um relógio. O evento conta com a participação de membros da 
Administração e Diretoria do Hospital. 

 Festa Julina – Evento organizado pela Caixa Beneficente na área de lazer do hospital. 
Conta com  a presença dos funcionários e seus familiares. 
 

Os eventos descritos registram grande satisfação dos empregados e contribui para a manutenção 
do bom ambiente de trabalho. São momentos únicos proporcionados aos empregados, que por 
muitas vezes não têm condições financeiras de realizar um passeio, ir a manicure, usufruir de um 
almoço especial. Tudo isso é realizado com a parceria de comerciantes da cidade e doações. Nos 
eventos que requerem investimento financeiro a CART utiliza o valor arrecadado com a 
reciclagem de materiais no hospital.  
 
Área de descanso para aos empregados 
Pensando na pausa para descanso foi criada uma área para descanso para os empregados, 
equipada com sofás, puffs e TV. Foi feito um concurso para definição de um nome para este local, 
onde “Descansoteca” foi escolhido pelos empregados.   
 
Treinamento técnico para enfermagem 
A qualidade do ensino no Brasil é freqüentemente alvo de críticas e reclamações, estudos 
divulgados pelo Ministério da Educação mostram que 5% dos alunos do 5º ano não dominam o 
cálculo, 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar cálculos de porcentagem. Ainda que 61% 
dos alunos do 5º ano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do 9º ano não 
interpretam textos dissertativos. 
Tudo isso é reflexo da precariedade do sistema de ensino, que se estende da formação básica a 
formação técnica e ainda na formação superior, salvo poucas exceções. Como resultado disso ao 
entrar no mercado de trabalho, após se formarem em cursos técnicos pouco qualificados, os 
profissionais de enfermagem chegam ao hospital totalmente despreparados, muitos sem 
conseguir realizar contas básicas de diluição de medicamento, ou interpretar uma prescrição 
médica. Esta é a realidade de todo o Brasil quando se fala de formação técnica de enfermagem.  
A Santa Casa de Piracicaba preocupada na qualidade do atendimento de seus pacientes, e 
objetivando o desenvolvimento profissional de seu corpo de empregados investe no setor de 
treinamento, denominado Nadep – Núcleo de Aprimoramento e Desenvolvimento de Pessoas. Os 
profissionais de enfermagem admitidos (auxiliares, técnicos e enfermeiros), independentemente 
do nível hierárquico, passam um por treinamento admissional que dura cerca de 15 dias.  Neste 
treinamento são abordadas as teorias e práticas dos procedimentos de enfermagem, e ainda, o 
empregado aprende todos os protocolos da instituição antes mesmo de iniciar suas atividades no 
setor.   Todo o treinamento é acompanhado por uma equipe extremamente qualificada de 
enfermeiros, que ao término faz uma avaliação daquele empregado recém admitido, caso seja 
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necessário ele repete todo o treinamento, sendo liberado para o setor apenas quando obter nota 
satisfatória nas avaliações aplicadas.  
A Santa Casa, consciente de sua responsabilidade com a comunidade a qual pertence, entende 
que a falta de capacitação dos profissionais do mercado é a atual realidade, e que na medida do 
possível deve ser sanada antes do profissional entrar em campo e atuar com vidas, desta forma 
formando os talentos da instituição. 
 
Oportunidades de Crescimento:  
Através do processo de seleção interna, os empregados têm oportunidade de fazer carreira no 
hospital.  As vagas inicialmente são abertas internamente e, atendendo as competências exigidas 
na vaga, os funcionários podem se inscrever e participar do processo seletivo interno.  
 
 Atacando os fatores negativos internamente:  
 
Lideranças mal preparadas 
O cargo de liderança requer equilíbrio entre o conhecimento técnico e a inteligência emocional, 
por vezes é evidenciado que determinada liderança é muito boa tecnicamente, entretanto tem 
muitas dificuldades na área comportamental, não sabendo gerir sua inteligência emocional. 
No ambiente hospitalar é muito comum nos depararmos com esta situação, visto que grande 
parte das lideranças são enfermeiros ou médicos. Ambas as carreiras são fortemente 
desenvolvidas tecnicamente nos cursos de graduação, deixando de lado o desenvolvimento 
comportamental para liderar. Fato este que é menos notado nas lideranças administrativas, que 
normalmente possuem uma formação onde a inteligência emocional é mais abordada e 
desenvolvida. 
Para que qualquer projeto, para que qualquer ação tenha sucesso é fundamental o envolvimento 
e engajamento da liderança, esta é quem irá criar sinergia na equipe e conduzir o time, gerando 
assim bons resultados e automaticamente propiciando um excelente ambiente de trabalho. 
Perceba que liderança está intrinsecamente ligada ao ambiente de trabalho, assim como com os 
bons resultados. Ora, se torna evidente então a urgente necessidade de se trabalhar com as 
lideranças. Pensando nisso a Santa Casa criou um programa denominado LED – Lideres em 
desenvolvimento, que tem por objetivo desenvolver as lideranças do hospital. Além de promover 
encontros trimestrais com as lideranças, abordando competências a serem desenvolvidas, é feito 
também um acompanhamento individual com determinadas lideranças que demandam um 
acompanhamento mais próximo e pontual.  
 
Comunicação Interna  
Também foi evidenciado através de entrevistas de desligamento, pesquisa de clima organizacional 
e situações pontuais, que a falta de comunicação interna contribuía muito para a insatisfação dos 
empregados. Por vezes o grupo de um determinado setor não tomava conhecimento de eventos 
realizados na instituição, importantes acontecimentos que deveriam ser amplamente 
disseminados acabam sendo abafados pelo problema interno de comunicação.  
Foram tomadas medidas para que as informações disseminassem com maior abrangência, 
podendo ser destacadas: 
- Liderança: a cobrança para que a liderança dissemine as informações para sua equipe foi 
intensificada, sendo cada gestor o responsável por esta cobrança; 
- Murais: os murais de comunicação foram identificados por área, assim o empregado consegue 
identificar de onde parte aquela informação, se trata de uma vaga interna que está sendo 
divulgada, ou uma informação de novo benefícios que está seno oferecido; 
- Alto-falantes: em todo o hospital há alto-falantes que tinham por finalidade anunciar médicos, 
empregados para que se comunicassem com outros setores. Foi instituído pela CART que os 
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eventos da instituição, datas comemorativas e outros fatos pertinentes fossem comunicados 
através dos alto-falantes também, abrangendo uma grande quantidade de funcionários.  
- E-mails e facebook: na era digital, se faz necessário a atualização nas formas de comunicação, 
pensando nisso o setor de gestão de pessoas promoveu o cadastro do e-mail pessoal de todos os 
funcionários, desta forma todos os comunicados são disparados aos e-mails pessoais. 
Informações de benefícios, crédito de salário, processo seletivo interno, reajuste salarial e 
eventos são enviados para todos os empregados, tanto no e-mail corporativo como no e-mail 
pessoal. O setor de comunicação do hospital passou a administrar a página da Santa Casa no 
facebook, importante rede social atualmente. Nela são postados diariamente fatos importantes 
que acontecem na instituição, eventos ocorridos, datas comemorativas e muitas outras 
informações.   
Salário e benefícios 
Diante do cenário econômica e financeiro das entidades filantrópicas, a Santa Casa não consegue 
acompanhar o salário praticado por seus concorrentes do mesmo ramo e até de outros ramos de 
atividade, como por exemplo, a indústria. 
Definimos com isto, que não seremos competitivos com salário e benefícios, fortalecendo os 
outros pontos positivos, principalmente o ambiente de trabalho 
 
 Resultados das ações da Santa Casa de Piracicaba 

 
Os gráficos abaixo se referem a pesquisa de clima realizada no ano de 2015 pela empresa, onde é 
possível constatar a satisfação dos seus empregados. 
Tais resultados são o reflexo das ações acima elencadas, desenvolvidas até o momento pela Santa 
Casa de Piracicaba.  Importante destacar que as resultados refletem uma baixa satisfação com o 
salário, mas uma satisfação alta com o ambiente de trabalho, motivação e ser manter no quadro de 
profissionais e a indicação do hospital para se trabalhar. 

 
  

Gráfico 01 – Pesquisa de Clima – Santa casa de Piracicaba (2015) Gráfico 02 – Pesquisa de Clima – Santa casa de Piracicaba (2015) 

Gráfico 03 – Pesquisa de Clima – Santa casa de Piracicaba (2015) Gráfico 04 – Pesquisa de Clima – Santa casa de Piracicaba (2015) 
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PROPOSTAS DE NOVAS AÇÕES PARA RETENÇÃO DE PESSOAS  
 

Será que dá para conservar os empregados satisfeitos? A melhor estratégia é a manutenção. Fazendo 
uma análise cotidiana, se fosse um casamento a expressão seria  reconquista constante. Mas, em se 
tratando do mundo corporativo o termo ideal seria recontratação contínua. Reter é ter de novo: 
você perdeu e precisa ir atrás novamente.  
Na recontratação contínua, o vínculo se mantém no dia a dia. E, sobretudo, acontece antes de as 
pessoas se desconectarem. Ninguém toma a decisão de sair da noite para o dia, o bom líder na 
verdade, nunca é surpreendido. Os sinais começam antes, um funcionário que sempre foi bom 
começa a chegar atrasado, trabalhar mal, faltar, isso são indícios de que algo vai mal.  
O ponto que iremos atacar e desenvolver é 100% voltado ao engajamento dos empregados. 
Funcionários engajados são mais produtivos e assertivos, geram novas ideias e resultados maiores, 
têm mais energia e trabalham melhor em equipe. A KPMG, empresa global que atua com consultoria 
de negócios, mostrou em uma pesquisa realizada no ano de 2013, que empregados engajados fazem 
57% mais esforços e são 87% menos propensos a desistir de uma tarefa do que os desengajados. 
Mais importante, eles advogam em favor da empresa. Basicamente quando se fala em engajamento 
podemos ter a simples ideia de que as pessoas têm que ter a capacidade de influenciar, ter a famosa 
“Atitude de dono”. Como você cria um contexto para que pessoas se sintam assim? A resposta é o 
orgulho. As pessoas precisam se orgulhar de trabalhar para aquela empresa. Orgulho é melhor do 
que fidelidade, orgulho é a maior retenção.  
Com base no perfil já desenhado da Santa Casa de Piracicaba, e levando em consideração todos os 
trabalhos e projetos já executados, com base na análise do SWOT e realidade financeira, abaixo 
estão descritas propostas de ações para contribuir com a retenção dos talentos, para que a 
recontratação continua aconteça.  
 

PROJETOS PARA AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Salas de descanso temáticas  
Um estudos divulgado pela National Sleep Fundation, fundação voltada ao estudo do sono, que os 
profissionais que têm um período de descanso depois da refeição, mesmo que não seja um sono 
profundo, possuem maior propensão a apresentar produtividade superior do que os demais 
companheiros que não investem tempo no descanso durante o expediente. 

 Além disso, é fundamental que o empregado tenha um local apropriado para seu descanso 
físico e mental. Pensando nisso a sugestão é que monte salas para descanso. As salas terão 
temas específicos de acordo com o tipo de descanso que o empregado procura. Como por 
exemplo:  

 Aqueles que buscam conforto para um cochilo poderão descansar na “Sala Conforto”, que 
terá a disposição poltronas reclináveis, ambiente com luz amena e silêncio, proporcionando 
um ambiente agradável e favorável ao sono.  

 - Aqueles que buscam um ambiente de relaxamento, apenas para alguns momentos de 
tranqüilidade poderão utilizar a “Sala Praia”, que contará com redes suspensas pela sala, 
uma grande janela com ampla luminosidade e paredes claras.  

 - Aqueles que buscam ambiente descontraído para bate papo no intervalo, poderão ir até a 
“Sala Boas Vibrações”, que será composta por puffs, uma TV sintonizada em canais de 
viagens, esportes e outros entretimentos. Nesta sala o sinal de wi-fi será livre para que os 
empregados “se conectem”.  

 - Aqueles que buscam um momento de diversão, terão a sua disposição a “Sala Diversão”, 
que contará com mesa de pebolim, tênis de mesa, tabuleiro para jogo de damas e xadrez. 
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Assim, aqueles empregados que preferem descansar brincando terão um ambiente propício 
a isto.  

Levando em consideração a escassez financeira da instituição a sugestão para que o projeto das salas 
de descanso se concretizem é buscar parcerias com fornecedores, empresas e empresários da 
cidade. O objetivo é que se “adote” uma sala e realize a sua estrutura, este parceiro contará com a 
sua divulgação no espaço em que montar, além de ser amplamente divulgado na mídia local como 
projeto social para uma instituição filantrópica que atende a toda região de Piracicaba.  
Custo do projeto = R$ 0 
 
- Ouvidoria interna/Captação de sugestões  
Para uma maior aproximação com a empresa é necessário ouvir seus empregados. Para isso a 
sugestão é desenvolver a ouvidoria interna através do projeto “Você tem voz”. Quinzenalmente, 
durante todo o dia, um profissional da área de gestão de pessoas ficaria a disposição dos 
empregados para realizar um bate-papo, ouvindo quais são suas angústias, sugestões, críticas, 
projetos de melhoria, etc.  
Após ouvir, na medida do possível e ao que lhe cabe, o profissional já dará retorno ao empregado. 
Os demais casos, e situações seria discutido com um comitê da ouvidoria, que seria responsável 
por analisar, formular respostas e dar andamento interno as situações relatadas e sugeridas. O 
setor de comunicação deverá ser envolvido na divulgação do projeto, com frases de efeito, tais 
como: “Venha fazer a diferença!! Procure a ouvidoria interna e dê ideias de melhoria para nossa 
Santa Casa”.  
Este projeto é fundamental para que o empregado se sinta ouvido, se sinta parte da organização. 
Onde ele saiba que suas ideias e sugestão são ouvidas, avaliadas e na medida do possível 
colocadas em prática.  
Custo do projeto = R$ 0 
 
- Implantação do Cliente X 
Muitas empresas adotam o projeto do “cliente X”, onde uma pessoa previamente “contratada” pela 
empresa se passa por um cliente, e avalia o atendimento, técnicas e outros itens que a empresa 
desejar.  
Ao final da “avaliação” remete um relatório a empresa com o nome dos empregados que o 
atenderam. Descrevendo a forma que foi atendido, pontos positivos e negativos.  
Este projeto tem dupla finalidade:  
- Administrativa = para que a administração do hospital acompanhe a qualidade de seus serviços e 
atendimento;  
- De Gestão = voltada para a gestão de pessoas, de que forma estão desenvolvidos os profissionais, 
de forma técnica e comportamental.  
O projeto deverá ser realizado semestralmente, e é imprescindível que seja publicado o resultado da 
vista do cliente x, e aqueles empregados que oferecem o atendimento esperado, de qualidade, 
deverão ser premiados com um valor de R$ 150,00 no ticket alimentação, com ampla divulgação nos 
meios de comunicação interno. Já os empregados que não tiveram um desempenho satisfatório 
deverão ser desenvolvidos, e seus nomes não serão divulgados. 
Custo do projeto = R$ 1.500,00 (considerando uma média de 5 empregados a cada visita)  
 
- Lembrança de Aniversário  
Mostrar que o empregado não é apenas um número de crachá para a organização, que a empresa 
o conhece e reconhece é importantíssimo para estreitar laços. Para a maioria das pessoas o dia do 
aniversário é uma data extremamente festiva, um dia todo seu, onde recebe felicitações, abraços 
e carinho das pessoas querida.  
O objetivo deste projeto é dizer ao empregado: “Ei, você é importante para nós(empresa) por isso 
fizemos questão de lembrar do seu dia”. A sugestão é que seja oferecida uma caixa de chocolates 
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acompanhada de um cartão, onde deverá ter objetivo felicitar o empregado e sugerir que ele 
desfrute do chocolate acompanhado da família e das pessoas queridas. Assim, este projeto fará 
link com os demais projetos da CART, que visam a integração da família.  
Custo do projeto = R$ 1.090,50 por mês (R$ 1.080,00 caixas de bombom + R$ 10,50 cartões) 
 
- Aniversário na empresa  
Assim como o projeto da lembrança de aniversário aqui o objetivo é demonstrar que a empresa 
está atenta ao empregado, que lembra das importantes datas, assim como ele. Quando o 
ambiente em que se trabalha é harmonioso e se está feliz com o trabalho que exerce, se torna 
prazeroso celebrar o tempo dentro da organização.  
A sugestão para este projeto é que ao chegar no posto de trabalho, o empregado será 
presenteado com um pequeno número representativo feito de material biscuit, cada ano terá um 
cor específica. Ou seja, se está completando um ano, será presenteado com o número 1, e assim 
por diante. O mimo será acompanhado de um cartão, que terá uma mensagem significativa de 
acordo com cada ano completo. E ainda, uma dedicatória personalizada da liderança e gestor 
para aquele empregado. A intenção é que o empregado possa fazer a sua “coleção” dos anos de 
trabalho dedicados a esta organização.  
O departamento de comunicação será acionado para fotografar as entregas e posteriormente 
deverá ser divulgado nos meios de comunicação do hospital, jornalzinho, e-mail, murais, etc.  
Os empregados poderão ainda postar nas redes sociais uma foto com seu número, utilizando a 
hashtag: #1anodesantacasa, #2anosdesantacasa, e assim por diante. É importante que a imagem 
de ambiente sadio e satisfatório se dissemine para comunidade, afim de reter talentos para 
empresa.  
Custo do projeto = R$ 333,00 por mês (R$ 2,15 por número + R$ 10,50 cartões) 
 
- Projeto para empregadas gestantes e parabéns ao papai 
A gestão é um momento especial para a mulher, e toda a sua família. É um momento importante 
e único. Sabemos ainda que neste período a mulher fica mais sensível e precisa de um 
acompanhamento médico para verificar sua saúde e a do bebê.  
A sugestão para este projeto é que a empresa acompanhe a gestão da funcionária, ofereça 
palestras voltadas a maternidade e paternidade. Ainda, no nascimento do bebê seja fornecida 
uma cesta com produtos para o bebê, que será entregue em uma cerimônia especial na empresa, 
onde participará a mãe e seu cônjuge (tanto para a mulher que for empregada, quanto para 
esposa do homem que for empregado). O departamento de comunicação deverá registrar todos 
os momentos, das palestras, entregas da cesta para que seja divulgado posteriormente em todos 
os meio de comunicação do hospital (e-mail, jornalzinho, facebbok, etc).  
Assim que o bebe nascer, aquelas mães que autorizarem, serão fotografadas com seus filhos para  
uma homenagem no jornalzinho e posteriormente no dia das mães. Se o bebê for do empregado 
homem que se tornou pai, a homenagem será feita da mesma forma.  
Custo do projeto = R$ 800,00 por mês (R$ 60,00 cesta gestante + R$ 200,00 café da manhã) 
 
- Parabéns pelo Casamento  
Seguindo na linha de valorização da família, o casamento é um grande marco na vida das pessoas. 
É onde nasce uma nova família.  
É importante que a empresa esteja presente neste momento, que lembre ao funcionário que está 
acompanhando sua vida e se interessa por ela. Desta forma, a sugestão para este projeto é que 
seja enviado um cartão, endereçado a nova família, que deverá conter uma mensagem especial, 
acompanhado de uma dedicatória da liderança/gestor.  
Ainda, sugere-se que análise a viabilidade de aumentar a licença para o casamento de 3 para 5 
dias.  
Custo do projeto = R$ 1,05 por mês (cartões) 
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PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

 
- Bate papo entre lideranças  
Ser liderança não é tarefa fácil, além de dominar as técnicas é necessário desenvolvimento 
pessoal, inteligência emocional para lidar com os conflitos. Muitas vezes a liderança está 
passando por uma situação onde se vê “sozinha”, sem ter para onde correr. Muito embora tenha 
como base de apoio seu gestor e a gestão de pessoas, existem muitas lideranças que não querem 
expor certa dificuldade na tratativa com a equipe pelos mais diversos motivos.  
Neste projeto o objetivo é criar um espaço onde as lideranças, informalmente, troquem ideias, 
exponham situações que já passaram ou estão passando, peçam ajuda aos seus pares. Não é raro 
encontrar lideranças que estão passando pelas mesmas situações, a troca de experiências poderá 
ajudar que encontrem caminhos que as vezes não haviam sequer imaginado.  
Aqui não se pensa em um mediador, nem um gestor para “comandar” as reuniões, é realmente 
um momento em que lideranças entraram desarmadas para se ajudarem. As reuniões deverão 
acontecer mensalmente, e a cada reunião uma liderança poderá sugerir o tema para discussão, 
assim poderão ser abordadas todas as dificuldades que se instalam na instituição.  
Custo do projeto = R$ 0 
 
- Desenvolvimento de aprendizes  
A Santa Casa de Piracicaba tem como política interna na contratação de aprendizes, que se baseia 
em dar oportunidade aos filhos e parentes dos empregados. Pensando nisso, acreditamos que 
para um pai/mãe não há satisfação maior do que ver seu filho ser desenvolvido, crescendo 
profissional e pessoalmente. Aqui o projeto tem como finalidade o desenvolvimento do aprendiz, 
e satisfação e engajamento do pai/mãe que é empregado.  
A sugestão é que a cada turma de aprendiz seja conduzido um projeto “Desafio do aprendiz”, que 
consistirá no desenvolvimento de pequenos projetos em grupo, em cima de situações reais da 
instituição, do mercado de trabalho, e desenvolvimento pessoal. Ao final o aprendiz deverá 
apresentar, individualmente, um projeto final relacionado a uma melhoria de procedimento, 
processos, ou atendimento da instituição. Aquele projeto que foranalisado pela comissão do 
programa, possibilidade real ou com grande chance de implantação, garantirá ao aprendiz uma 
vaga efetiva na empresa assim que finalizar seu programa de aprendizagem.  
O programa será composto de etapas, e para garantir a vaga, mesmo com o projeto analisado 
como viável, o aprendiz deverá ter atingido uma nota mínima em cada etapa. As fases do projeto 
deverão estar ligadas ao conteúdo que o aprendiz vivência no Senac.  
Custo do projeto = R$ 0  
 
- Palestras e oficinas para os empregados  
O objetivo deste programa é proporcionar ao empregado um desenvolvimento 
pessoal/profissional, serão oferecidas palestras e oficinas, fora do horário de trabalho, sobre os 
mais diversos temas.  
A cada mês deverá ser adotado um tema à ser trabalhado, podendo ser: Saúde, Maternidade, 
Equilíbrio financeiro, Artesanato, etc. 
A Ideia é que se convide profissionais, e ainda, os próprios empregados da instituição, para 
oferecerem as palestras e oficinas de forma gratuita. Exemplo: uma funcionária que tem dotes 
para o artesanato deseja oferecer uma oficina de montagem de chinelos/bijouterias. Assim 
poderá ser proporcionado ao grupo de empregados uma atividade diferenciada, muitas vezes que 
nada terá relação com seu trabalho. 
Além de desenvolvimento, o objetivo aqui é que o empregado veja na Santa Casa, um ambiente 
bom, que tenha prazer em entrar na empresa, pois sabe que ali tem inúmeras atividades que 
contribuem para sua vida pessoal e profissional.  
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Custo do projeto = R$ 0  
PROJETOS PARA QUALIDADE DE VIDA 

 
- Exercícios ao ar livre  
Pensando em qualidade de vida, este projeto visa oferecer aos empregados aulas e exercícios ao 
ar livre. Muitos empregados não têm condição financeira para investir em academia ou aulas para 
prática de exercícios físicos, mas não significa que não tenham vontade de praticar.  
Pensando nisso, e ainda, analisando que a melhora na qualidade de vida refletirá no trabalho do 
empregado, a sugestão deste projeto é que sejam oferecidos de segunda à sábado, quatro aulas 
para pratica de exercícios ao ar livre.  
A intenção é que não se invista em qualquer equipamento, apenas em um professor que irá 
oferecer aulas como: zumba, treino para corrida, exercícios aeróbicos, etc.  
A cada semana se adotaria um tipo de aula, que são oferecidas na área de lazer do hospital, terão 
duração de 1 hora e deverão ser disponibilizadas nos horários: 06h00, 15h00, 18h00 e 19h30min.  
Custo do projeto = R$ 1.150,00 por mês(R$ 750,000 educador físico 50 horas por mês + R$ 400,00 
estagiário 50 horas por mês)  
 
- Campeonato interno de esportes e jogos  
Ainda voltado para a qualidade vida, para estimular a participação dos empregados e pensando 
na integração da família. A sugestão do projeto é que se desenvolva campeonatos internos para a 
pratica de esportes e jogos.  
O objetivo é que seja montada uma comissão para organizar os campeonatos, que serão divididos 
entre equipes masculinas e femininas. Entrando as modalidades de: futebol, vôlei e xadrez. 
Deverá ser adotada para cada modalidade a “temporada”, onde a cada temporada será dedicada 
a um único esporte. Por exemplo, de janeiro a março estaremos na temporada do futebol, onde 
os campeonatos acontecerão. De abril a junho será a temporada do vôlei, e assim poderão ser 
inseridas novas modalidades. Os times poderão ser formados de um único setor ou mescla de 
setores.  
A intenção é fomentar a pratica de esportes e jogos e permitir uma maior interação entre os 
funcionários e seus familiares. Os campeonatos ocorrerão aos finais de semana ou a noite, 
permitindo que um número maior de empregados participem.  
O departamento de comunicação deverá ser envolvido para fotografar e publicar nos meios de 
comunicação sobre os times, os campeonatos, realizar entrevistas com os participantes e 
vencedores.  
Custo do projeto = R$ 0 
 
- Convênio com comércios da cidade  
Pensando em trazer uma econômica financeira e aporte para que a comissão CART desenvolva 
novos trabalhos, este projeto tem uma finalidade firmar parceria com comerciantes da cidade de 
Piracicaba. Onde seriam fornecidos descontos especiais aos empregados da Santa Casa e das 
vendas realizadas o percentual de 3% seria destinado a CART.  
O empregado receberia uma cartilha com todos os comércios que firmaram parceria com a 
instituição. A intenção é que abranja todos os segmentos, ou seja: Roupa, sapato, brinquedos, 
materiais de construção, salões de beleza, padarias, etc. Isto por que na vida pessoal o 
empregado em algum momento precisará de um novo sapato, uma nova roupa, fará uma reforma 
ou construção, e por aí vai. Em um universo de 1800 empregados o retorno pode ser significativo, 
o que reverterá em benefícios para os próprios.   
Custo do projeto = R$ 216,00 (R$ 0,12 impressão das cartilhas)   
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Conclusão 
 

O objetivo do presente projeto foi trazer para discussão a rotatividade nos hospitais filantrópicos e 
sua dificuldade em reter os profissionais frente a crise econômica e financeira instalada no setor.  
A conclusão a que se chega é que sem o recurso financeiro necessário as instituições filantrópicas 
devem encontrar e explorar aquilo que tem de melhor à oferecer ao seu corpo de empregados, 
aquilo que é forte em sua cultura organizacional. Foi explicado de forma bastante minuciosa de que 
maneira o hospital encontra este ponto forte. 
A sugestão ainda, é que se firme parceria com empresas, empresários e fornecedores da região, para 
que seja fornecido um aporte aos projetos. Também que se invista fortemente em ações de 
endomarketing, que tem como objetivo motivar os funcionários, de modo que eles se sintam 
realmente parte integrante da empresa e importantes com o seu trabalho. Em suma, são ações com 
a finalidade de promover a interação do funcionário juntamente com a empresa, criando métodos 
motivacionais, ações envolvendo familiares, treinamentos, valorizações e atividades do gênero para 
que a satisfação no ambiente de trabalho seja sempre favorável para o empregado, gerando assim 
retornos cada vez mais rentáveis para a empresa. 
A situação das Santa Casas do Brasil muito se assemelham ao caso prático da Santa Casa de 
Piracicaba, onde foram oferecidos diversos exemplos de projetos, que visam a recontratação 
contínua do empregado e a prática do endomarketing diariamente. Reter é manter a equipe 
engajada e motivada constantemente. O que se sugere é que isso seja feito atingindo de pequenas 
formas todos os indivíduos da organização, seja através de projetos com a família, saúde e esportes, 
desenvolvimento pessoal e profissional.  
Sabemos que não é um item que irá reter o empregado, mas a somatória de vários com toda certeza 
terá grande peso quando estiver diante da decisão de partir ou ficar.  
Para finalizar, no case prático se fossem adotados todos os projetos sugeridos, o valor 
desembolsado pela Santa Casa de Piracicaba seria em todo de R$ 5.090,55 mensalmente.  
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