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RESUMO 

 

 

Esta dissertação objetivou avaliar as implicações da utilização da utilização de  benefícios 

sociais na atratividade, retenção e satisfação de pessoas em uma empresa de saneamento do 

estado de Minas Gerais.O embasamento teórico foi buscado na produção científica sobre os 

temas remuneração, benefícios sociais, satisfação profissional, atração e retenção de pessoas. 

Foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, que consistiu num estudo de caso de caráter 

descritivo que teve como unidade de análise a COPASA-MG, Campanha de Saneamento de 

Minas Gerais. A empresa atua em mais de 500 municípios e a coleta de dados foi feita 

mediante aplicação de questionários aplicados a 400 funcionários de diversos setores da 

organização, dos quais 200 trabalham em Belo Horizonte e 200 no interior do estado. A 

análise dos questionários mostrou que há maior satisfação com o benefício cartão 

refeição/alimentação e menor satisfação com o item auxílio educação. A maioria dos 

empregados considera que os benefícios sociais oferecidos pela empresa influenciam 

positivamente na satisfação profissional, atraindo e retendo pessoas. Sugere-se que estudos 

posteriores sejam realizados para verificar hipóteses resultantes desta pesquisa utilizando-se 

amostra representativa da empresa pesquisada e outros aspectos da relação entre as variáveis 

satisfação profissional, atração e retenção de pessoas e benefícios sociais.   

 

 

Palavras-chave: Satisfação no trabalho. Atração de pessoas. Retenção. Benefícios. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work aimed to analyze whether the social benefits  offered by the company studied, 

fulfill the employees‟ requirements,  attracting and retaining them. It was used the theoretical 

foundation for remuneration, social benefits, peoples‟ attraction and retention, through   

gathering of documents and a questionnaire. The study unit used was COPASA, the sanitation 

company of Minas Gerais, a state organization responsible for basic sanitation, water and 

sewer, operating in more than 500 municipalities in the state of Minas Gerais. It was used 

quantitative methodology research in order to evaluate the extension of the object of the 

study, from the standpoint of the public examined. The questionnaire was sent to 400 

respondents, spontaneously, being all of them company‟s employees, from different areas, 

chosen at random, half from the capital and half from the countryside. From the results found, 

it was realized that there is greater satisfaction with the meal/food benefit card and lesser 

satisfaction with the education support. Most of employees consider that the social benefits 

offered by the company, have a positive influence on the professional satisfaction, attracting 

and retaining people. Further studies should be conducted, in order to verify the resultant 

hypotheses from this study, with a more representative sample of the company to be analyzed. 

And other research can be made, in general, to explore other aspects of the relationship among 

professional satisfaction, attraction, people‟s retention and social benefits.  

 

Keywords: Job satisfaction. Attracting people. Retention. Benefits
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As grandes transformações que o mundo vem sofrendo exigem maior produção, por parte das 

organizações, com custos baixos e qualidade elevada. Com o intuito de se manter com 

competitividade mundial, as organizações voltam seus esforços para seu material humano, 

visando a proporcionar melhor condição de vida a seu corpo funcional. Esse processo torna-se 

complexo, fazendo com que as organizações, cada vez mais, inovem em busca constante por 

potenciais humanos. 

 

As organizações oferecem variados recursos assistenciais para atrair melhores profissionais e 

manter as pessoas que ali exerçam suas atividades, objetivando basicamente aprimorar a 

satisfação dos empregados, pois empregados focados em suas atividades estão disponíveis 

para produzir mais e melhor. Na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), há dispositivo 

legal para os recursos assistenciais oferecidos, sendo que eles transcendem aos salários. Pode-

se chamar tal benesse de benefícios sociais. Existe um enorme interesse por grandes 

profissionais, qualificados e focados nos objetivos das organizações. Tal fato gera certa 

disputa entre as organizações. 

 

Como conseqüência desta dinâmica, na opinião de Almeida (2004, p. 15), ocorre atualmente 

uma “guerra por profissionais qualificados”, uma “disputa acirrada por pessoas talentosas, 

entre as empresas, como forma de garantir o sucesso, investindo grande soma de recursos nas 

atividades de recrutamento e seleção”. Aparentemente, em virtude de uma maior oferta de 

recursos humanos do que de oportunidades de emprego, aumenta a disputa entre os 

profissionais – o que geraria trabalhadores mais qualificados – e, por conseguinte, cresce 

também a disputa entre as empresas pelos melhores profissionais (CÉSAR; BIDO; SAAD, 

2006). Em toda a história do mundo empresarial, nunca houve tanta preocupação e cuidados 

com a retenção dos bons profissionais de uma organização. 

 

Almeida (2004, p. 16) define o termo “talento”, em sua conotação aplicada à gestão de 

pessoas, como um indivíduo “que traz em sua bagagem um conjunto privilegiado de 

competências, isto é, conhecimentos, habilidades e atitudes que o diferencia de outros”. 
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Assim, os indivíduos se vêem como profissionais que cedem seus talentos à organização e, de 

acordo com esta perspectiva, as organizações existem para ajudar aqueles que a elas se 

associam a alcançar seus objetivos pessoais e profissionais (SOUZA et al., 2006). Apostar nos 

profissionais existentes, motivando-os para a realização daquilo que supera e transcende o dia-a-

dia dos processos, relacionamentos e resultados, deve ser o objetivo primordial nas organizações. 

 

Na disputa por bons profissionais, leva vantagem a organização que tem maior poder de atraí-

los e retê-los (ALMEIDA, 2004). Vale lembrar que, como define a psicanálise, o ser humano 

é um ser de desejo e pulsão, dotado de uma vida interior, fruto de sua história pessoal e social 

(DAVEL; VERGARA, 2001). As razões pelas quais as pessoas são atraídas para as 

organizações podem ser as mais diversas, como, por exemplo: auxílio alimentação, auxílio 

creche, assistência médica e odontológica, convênios de descontos nos comércios, e mais 

diversos  atrativos. Em consonância com a concepção contemporânea de gestão de pessoas, 

um indivíduo não é levado a filiar-se a uma dada organização somente em função de 

recompensas financeiras. Para atrair e reter os melhores profissionais, acredita-se que a 

organização deva conceder a seus empregados um pacote de benefícios materiais e imateriais, 

estrategicamente elaborado para torná-la atraente frente à concorrência (BOHLANDER; 

SNELL; SHERMAN, 2005; SOUZA  et al., 2006).  

 

Para Arbache e Ferreira (2009), o célere aumento da participação dos salários indiretos no 

total da remuneração do trabalho, nos países desenvolvidos, está associado à retomada do 

crescimento econômico que se observou no Pós-Guerra. Esse movimento esteve relacionado 

com a falta de mão de obra e com o controle de preços e salários no período que 

imediatamente posterior à II Guerra. O crescimento econômico então verificado elevou o 

padrão de vida e influenciou as relações entre capital e trabalho. Em muitos casos, os 

empresários passaram a fornecer diversas formas de benefício, com a finalidade de atrair e 

reter bons trabalhadores. 

 

Para Coda, César e Garcia (1986), o tema compensação e benefícios é extremamente 

complexo e pode ser analisado sob diferentes ângulos. Do ponto de vista puramente 

econômico, o trabalho é uma commodity em que o empregador compra certa quantidade de 

trabalho do empregado, ao preço estabelecido pelo mercado. A questão está em como se 

estabelecer o valor de unidades de trabalho. Além disso, modelos econômicos freqüentemente 

posicionam que o salário é o fator motivador, ou seja, desconsideram questões relacionadas à 
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vontade do empregado de estar no trabalho, à habilidade do mesmo em se manter empregado, 

à auto-estima relacionada ao emprego e às atividades lá desenvolvidas, dentre outras. Mas há 

outros enfoques, para a análise de viabilidade de implantação de sistemas de compensação, 

que fogem do aspecto meramente econômico. Discussões sobre fatores motivacionais estão 

associadas a essas questões e acabam envolvendo, além de aspectos intrínsecos, fatores 

extrínsecos, como planos de benefícios oferecidos aos empregados. 

 

Os benefícios oferecidos pelas organizações são diretamente proporcionais ao mercado, ou 

seja, em época de uma economia em crescimento, há uma demanda maior por pessoas. 

Conseqüentemente, existe uma disponibilidade maior de benefícios.  Como a economia 

brasileira está em franco desenvolvimento, as organizações estão demandando maior 

quantidade de mão de obra. Por outro lado, em época de recessão, há um desaquecimento na 

economia, e, por conseguinte, um aumento de mão de obra disponível. O capital gira pouco, a 

liquidez financeira se reduz, os gastos são cortados, e determinados benefícios também são 

cortados, reduzindo os salários indiretos dos trabalhadores que conseguiram se manter nas 

organizações. Muitas organizações procuram fugir de despesas desnecessárias e cortam 

benefícios anteriormente concedidos. 

 

Havendo um crescimento de demanda de mão de obra, os benefícios muitas vezes são 

ofertados em maior escala. Em contrapartida, em períodos de baixa oferta de emprego, há 

uma tendência de os mesmos serem reduzidos. A disponibilidade de benefícios sociais 

ofertados pelas organizações é regulada na lei de oferta e da procura (demanda). O fator 

determinante para a procura de um determinado bem ou serviço deixou de ser o preço, pois o 

mesmo sofre alterações por causa dos possíveis desequilíbrios entre a oferta e a procura.  

 

O propósito do estudo é refletir sobre a necessidade de proporcionar um melhor ambiente 

organizacional, que influenciará na necessidade de fortalecer a relação do campo de pesquisa 

em Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Pretende oferecer conhecimentos, aos gestores, 

para que se tornem melhores gerentes e propiciem um melhor ambiente organizacional, que 

influenciará na retenção e atração de novos talentos humanos. 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

 

Nas diversas organizações dos mais variados segmentos de pequeno, médio ou grande porte, 

observa-se que empregados focados em suas atividades estão disponíveis para produzir mais e 

melhor, devido ao fato de benefícios sociais proporcionarem uma maior despreocupação com 

assuntos relacionados à sua vida pessoal e familiar. 

Muitos estudos têm buscado identificar fatores que levam as pessoas a estarem satisfeitas, 

motivadas e produzirem mais. Para Almeida e Vasata (2003), ao se reconhecerem as fontes de 

motivação dos trabalhadores, pode-se realizar uma gestão eficaz de recursos humanos. O 

dinheiro, bem como os benefícios proporcionados pelas organizações, não é mais o principal 

fator motivacional, uma vez que os trabalhadores são pessoas com desejos, sentimentos e 

ambições, que buscam realização profissional. O reconhecimento é o melhor prêmio que um 

trabalhador pode levar para casa. Dessa forma, ao descobrir a origem da motivação dos 

colaboradores, as empresas devem mantê-la e incrementá-la, maximizando as potencialidades 

de seus recursos humanos. Trabalhadores satisfeitos, motivados e reconhecidos, aumentam o 

nível de qualidade e quantidade de desempenho e, em consequência, aumentam a produção.  

Daí surge a questão de pesquisa: De que maneira a adoção de benefícios sociais impacta 

na atração e retenção de pessoas e na satisfação dos trabalhadores nas organizações? 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Esta pesquisa justifica-se pela importância dos seus resultados para os gestores, gerentes, 

profissionais de recursos humanos e toda e qualquer posição de liderança dos diferentes tipos 

organizacionais, de pequeno, médio ou grande porte, assim como organizações de diferentes 

segmentos.  

 

A importância dos benefícios sociais, no atendimento das expectativas do empregado em 

relação às suas demandas, é de suma importância para sua melhor qualidade de vida. É 

importante para as organizações terem planos de benefícios, podendo assegurar o nível de 
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satisfação dos funcionários e, também, podendo garantir um maior comprometimento e 

envolvimento com a organização, com isso gerando produtividade. Para Polachini e Stefanini 

(2007), um bom pacote de benefícios diretos e indiretos se faz necessário em ambientes de 

trabalho que privilegiam o acompanhamento do desempenho organizacional. 

 

Para Leal Júnior e Silva (2011), são várias as vantagens de um plano de benefícios. Porém, as 

mais visíveis são as de se ter um quadro de funcionários envolvidos com a empresa, a 

oportunidade de atrair e manter bons profissionais, diminuir a rotatividade e o absenteísmo, 

além de aumentar a motivação e melhorar a qualidade de vida dos recursos humanos. 

 

 

 

1.3 Objetivos  

 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

 

Avaliar as implicações da utilização de benefícios sociais na atratividade, retenção e 

satisfação de pessoas em uma empresa de saneamento do Estado de Minas Gerais.   

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

1)Identificar os benefícios praticados pela organização; 

 

2) Mensurar a satisfação dos funcionários com os benefícios concedidos pela empresa; 

 

3) Mensurar a atratividade dos benefícios sociais na admissão de pessoal; 

 

4) Mensurar a atratividade dos benefícios sociais na retenção de pessoal. 
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1.4 Estrutura do trabalho  

 

 

O capítulo I, introdutório, descreve a importância do tema em estudo, a definição do problema, os 

objetivos, geral e específico, incluindo também a estrutura do trabalho. 

 

O capítulo II contempla o referencial teórico, apresentando o conceito de remuneração, benefícios 

sociais, satisfação profissional, atratividade e retenção de pessoas.  

 

O capítulo III descreve os procedimentos e a abordagem metodológica da pesquisa. 

 

O capítulo IV apresenta a unidade de análise, que á a COPASA-MG. 

 

O capítulo V apresenta a análise dos resultados da pesquisa realizada com empregados da empresa 

de saneamento básico do Estado de Minas Gerais, feita por meio de survey.  

 

O capítulo VI apresenta as considerações finais, as limitações da pesquisa e algumas sugestões 

para estudos posteriores.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O caminho escolhido para a realização desta pesquisa inicia-se com o aprofundamento dos 

conceitos associados à remuneração. Em seguida, é feita uma explanação das concepções e 

tipos de benefícios sociais. No terceiro tópico, disserta-se sobre satisfação profissional. E, por 

último, finaliza-se descrevendo sobre atratividade e retenção de pessoas. 

 

 

2.1  Remuneração 

 

O vocábulo remuneração também é de origem latina: vem de remuneratio, do verbo 

remuneror, composto do re (ligado à reciprocidade) e de muneror (recompensar). Trata-se de 

verbo derivado do substantivo múnus, muneris (atributo, presente). Rudolf von Jhering 

sustenta que a palavra remuneratio foi usada pelos romanos em contraposição à merced, que 

retribuía o trabalho exclusivamente manual (PORTO, 2011). 

Na Roma antiga, era costume pagar aos domésticos com sal, sendo também este o pagamento 

que se fazia às legiões romanas, para que os soldados comprassem comida. A palavra salário 

deriva do latim salarium, e este de sal (sal, salis; em grego, hals). Em grego, por sua vez, a 

palavra salário traduz-se por merced, isto é, prêmio ao trabalho – míodos, composto de mísos 

(ódio) e íodos (afastar, afugentar), pois que, por meio da merced recebida, os escravos, 

dedicados ao trabalho material, reconciliavam-se com os seus senhores (PORTO, 2011). 

A remuneração, ao lado do próprio trabalho, ocupa posição central nas relações de trabalho. 

Ao longo da história, remuneração e duração do trabalho foram os temas principais das lutas 

operárias. Ilustrativamente, na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, as palavras de 

ordem passaram a ser “eight hours to work, eight hours to play, eight hours to sleep, eight 

shillings a day”, revelando as reivindicações obreiras, relativas, sobretudo, ao período 

dedicado às atividades laborais, incluindo as jornadas de trabalho, horas de descanso e 

remuneração (PORTO, 2011). 

A função da remuneração é servir de contraprestação ao empregado pelo trabalho prestado, 

propiciando-lhe, e à sua família, uma existência digna. Alguns autores, no entanto, apontam 
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outro papel, menos visível, da remuneração no sistema capitalista. Nas palavras de Karl Marx, 

"um dos efeitos menos (ou nada) visíveis do salário é ocultar a extração da mais-valia. No 

regime feudal, o servo trabalhava alguns dias de graça para o senhor do castelo. A exploração 

era transparente. No sistema capitalista, é disfarçada sob a forma de salário" (PORTO, 2011). 

Para Cosenza (2003), remuneração do trabalho é constituída por todos os gastos efetuados 

com pessoal, em contrapartida ao trabalho realizado no período. Deve conter os salários, 

contribuições de seguridade ou sociais, planos previdenciários e de pensões acordados, auxílio 

alimentação, atividades culturais e recreativas. 

De acordo com Ceriello e Freeman (1991), os componentes da remuneração consistem em: 

            • Salário (ou remuneração fixa): trata-se da parcela fixa da remuneração, paga 

regularmente; 

            • Remuneração variável: atrelada ao acompanhamento do desempenho, podendo ou 

não existir, com maior ou menor intensidade, em face dos resultados alcançados; 

           • Benefícios (remuneração indireta): consistem em mecanismos que vão de encontro às 

necessidades básicas dos trabalhadores. Com o tempo, transformaram-se numa ferramenta de 

atração e retenção. 

 

Para Flannery et al. (1997), uma das principais razões para o fracasso nas organizações é a 

questão da remuneração, pelo fato de o pagamento de salário ser um passo frequentemente 

mal compreendido ou simplesmente ignorado. Muitas organizações estão descobrindo que 

não é possível realizar processos de mudança organizacional sem considerar a importância da 

remuneração, nem o processo de valorização cultural. Os processos devem ser visualizados 

como partes importantes de uma equação complexa, na qual não apenas a estrutura da 

empresa é transformada, mas também as estratégias, os sistemas e, acima de tudo, as pessoas 

(FOCHESATTO, 2002). 

 

Flannery et al. (1997) entendem que a remuneração pode ser muito eficaz para angariar 

“corpo e alma” dos funcionários durante as fases de mudança em massa, além de um 

poderoso instrumento de motivação. Se usada eficientemente, pode apressar a aceitação e o 

compromisso com a mudança. É uma ferramenta importante para a comunicação e para 

reforçar novos valores e comportamentos, dando suporte à responsabilidade por resultados, 

recompensando o alcance de novas metas de desempenho. 
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O pagamento na empresa é uma das diversas questões que devem ser abordadas durante a 

iniciativa de uma grande mudança. À medida que a empresa faz variações em suas estratégias 

de negócios, em resposta às mudanças de mercado, ela pode também reestruturar a sua 

política remuneratória. Não somente deve abraçar novas competências essenciais, deve 

desenvolvê-las com seu pessoal e reexaminar os fatores de sucesso. Deve responder, 

utilizando mudanças em seus processos de recursos humanos, incluindo a definição e a 

articulação das missões e valores da empresa, projetando papeis e trabalho, para dar suporte à 

sua missão. A evolução da cultura de remuneração e a de trabalho também deve ser 

considerada em termos de valores, necessidades e expectativas, e de comportamento das 

pessoas, tanto no que diz respeito aos atuais como aos esperados no futuro. Em muitas 

organizações, os indivíduos não acompanham as mudanças em relação às culturas nas quais 

se espera que trabalhem. Muitos funcionários se agarram à crença de que têm direitos a 

salários cada vez maiores, aumentos pontuais e substanciais, além de amplos pacotes de 

benefícios (FOCHESATTO, 2002). 

 

Diante dessa discussão, Schuster (1997) salienta que expandiram os programas de incentivos 

e remuneração variável, e as organizações “empresarialmente alfabetizadas” foram as 

primeiras a adotá-los. Os estudos realizados por empresas de consultoria especializadas 

indicam a elevação do número de empresas que adotam a remuneração variável. 

 

Já os sistemas de bonificação, segundo Schuster (1997), não são reconhecidamente fáceis de 

serem projetados e, quando bem elaborados, constituem valor agregado para todos os 

funcionários.  Quando a remuneração variável se vincula aos outros inúmeros fatores de 

motivação humana, as práticas formam-se mais explícitas as de recursos humanos. Dessa 

forma, a empresa pode esperar trabalhadores mais dinâmicos e pensando empresarialmente 

(ODELIUS; SANTOS, 2005).  

 

As organizações de grande porte vêm, desde as últimas décadas, implantando sistemas de 

remuneração fixos (focados em cargos específicos) bem como salários indiretos (benefícios 

sociais e vantagens pecuniárias). Todavia, em virtude das mudanças ocorridas no ambiente 

em que estão inseridas, as empresas estão sendo compelidas a implantar sistemas de 

remuneração que conjuguem recompensas e resultados, como forma de melhorar a eficiência 

e eficácia dos trabalhos nelas realizados, visando ao cumprimento dos seus objetivos 
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estratégicos, o que tem resultado no aumento da adoção de sistemas de remuneração variável 

(ODELIUS; SANTOS, 2005). 

 

Guimarães (1999) ressalta que a remuneração variável consiste no valor pago ao funcionário 

na forma de gratificação, bônus, prêmio, participação nos lucros ou resultados. Esse valor é 

adicionado ao salário fixo do empregado, segundo uma periodicidade estabelecida pela 

organização, em contraprestação ao diferencial de produtividade apresentado pelo indivíduo, 

se comparado com seus pares, geralmente ocupantes do mesmo cargo. 

 

A gestão da remuneração nas organizações se traduz na operacionalização de programas e 

estruturas de pagamento, que podem ser identificadas com base em dois eixos: o modelo 

tradicional, que tem como referência o cargo para a consolidação dos planos de cargos e 

salários; e a abordagem estratégica, que tem como principio central o reconhecimento da 

contribuição das pessoas como fator a ser remunerado, principalmente por meio dos 

programas de remuneração variável (RODRIGUES, 2005). 

 

Para Lawler III (1986, 1990), a abordagem tradicional de remuneração reflete, em última 

instância, uma forma de pensar o trabalho e a relação com as pessoas, a qual se encaixa bem 

num sistema de gestão burocrático, fortemente hierarquizado e voltado para o controle rígido. 

Vale ressaltar a forte correlação, estabelecida pela administração científica, entre a forma de 

se organizar o trabalho e as políticas de remuneração, quando Taylor estabelece o valor dos 

salários com base na acentuada divisão de tarefas (BRISOLLA, 1994). 

 

A lógica para a definição do valor do salário, nesse modelo tradicional, se baseia na 

mensuração do valor relativo do cargo e do valor pago pelo mercado. Para isso, é feita uma 

sobreposição entre a estrutura de cargos e os valores de salários. A estrutura de cargos é 

elaborada com base nas descrições de cargo (documento que registra objetivos, tarefas, 

responsabilidades e requisitos de um cargo), que são avaliadas visando a definir uma 

hierarquia entre eles. Já a estrutura de salários é definida baseando-se em pesquisas de 

mercado, quando se conhece a frequência e amplitude dos salários pagos aos cargos em 

análise (RODRIGUES, 2005). 

 

O formato e conteúdo dos cargos se alteraram significativamente em função das 

transformações (estruturais, tecnológicas, de processo, de mercado, de clientes) que atingiram 
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as organizações nas últimas décadas, deixando de registrar tarefas altamente padronizadas e 

previsíveis, passando a contemplar, genericamente, uma ampla possibilidade de 

responsabilidades com diferentes níveis de complexidade. Há cada vez mais que se considerar 

também uma significativa distância entre o conteúdo das descrições de cargos, o que as 

pessoas realmente realizam no trabalho, e os critérios considerados pelos gestores para 

remunerar e/ou promover seus empregados. Hipólito (1997, 2000) por exemplo, destaca que 

as atividades que constam nas descrições de cargos são, na maioria das vezes, registradas de 

forma bastante inadequada, deixando de dar resposta à demanda pela equidade interna. 

 

Nesse mesmo sentido, Albuquerque e Oliveira (2002, p. 02) ressaltam que “nos sistemas 

tradicionais, o tempo é reconhecido, e não a contribuição dos empregados; assim o sistema 

não encoraja o desenvolvimento de habilidades e competências”. Ainda nessa linha de 

argumentação, tem-se que o fato de dar aumento salarial, simplesmente porque a pessoa 

assumiu uma nova responsabilidade (como acontece no sistema tradicional de remuneração), 

o quê não é coerente com a prática de recompensar pelo desempenho, proposta pelos sistemas 

de remuneração estratégica (LAWLER III, 1986; HIPÓLITO; SILVA, 2000). 

 

Barret (1991) argumenta que a principal diferença entre a abordagem tradicional e a 

estratégica, de remuneração, está no fato de que a primeira abordagem remunera a habilidade 

requerida e prevista na descrição de cargo; já na remuneração estratégica a compensação está 

voltada para o nível de habilidade da pessoa que desempenha o trabalho. 

 

A abordagem estratégica da remuneração está voltada para o alinhamento da remuneração à 

estratégia da empresa, constituindo-se numa fonte de vantagem competitiva, de forma que 

proporcione certo nível de flexibilidade, para acompanhar as constantes mudanças, mas deve 

também reforçar os objetivos da organização, em longo prazo, pela promoção de uma força de 

trabalho produtiva e melhor qualificada (MARTOCCHIO, 1998; WOOD JR., 1996). 

 

Pensar a remuneração de forma estratégica significa, portanto, que a organização considere o 

total da remuneração a ser paga, uma vez que a combinação de diferentes alternativas passa a 

compor o que realmente é recebido pelo empregado, de um lado, e os custos envolvidos para 

a empresa, de outro. O grande desafio é desenvolver programas de remuneração que suportem 

e reforcem os objetivos de negócio da organização, o tipo de cultura, clima e comportamentos 

que são necessários para a organização ser efetiva (LAWLER III, 1990).  
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Entre as diferentes alternativas para o alinhamento estratégico da remuneração, a vinculação 

ao desempenho, via remuneração variável, tem sido amplamente considerada, na literatura 

sobre o tema, como uma das principais formas para assegurar a melhoria de resultados 

organizacionais e consequente recompensa para as pessoas (HEERY, 1996; WOOD JR., 

1997). Segundo Wood Jr. (1997), nota-se uma tendência do aumento da parte variável da 

remuneração, de acordo com o desempenho apurado com base em metas e indicadores 

previamente estabelecidos. Essa é uma característica da abordagem estratégica da 

remuneração que, em certa medida, transfere uma parte do risco da remuneração para o 

próprio empregado. 

 

Para os trabalhadores, os salários indiretos, como os benefícios sociais, têm a vantagem de 

não fazerem parte da base de cálculo da arrecadação da seguridade social, nem da base de 

cálculo do imposto de renda da pessoa física, ainda que este ponto possa ser controverso à luz 

da lei. Assim, a disseminação e o tratamento fiscal diferenciado, dispensados aos salários 

indiretos, levantam dois tipos de problemas: o da erosão dos impostos e das contribuições 

sociais, e o de equidade, uma vez que nem todos os trabalhadores os recebem. Dentre diversos 

outros efeitos para a economia, o uso da remuneração indireta pode reduzir o custo do 

trabalho, já que não se recolhem contribuições sociais sobre esta parte da remuneração e, 

adicionalmente, há incentivos fiscais para alguns benefícios, como o vale-transporte e o 

auxílio-alimentação (ARBACHE; FERREIRA, 2009).  

 

A seguir é revisada a literatura que trata dos benefícios sociais. 

 

 

2.2  Benefícios Sociais 

 

 

 

Para Leal Júnior e Silva (2011), o ser humano é peça fundamental do processo de qualidade 

de uma organização. Ressaltam que os benefícios são uma forma de remuneração indireta que 

visa a facilitar a vida dos funcionários pois, caso não fossem proporcionados pela 

organização, teriam que ser pagos integralmente com o próprio salário. Além disso, essas 

regalias e vantagens oferecidas pelas organizações poupam tempo, dinheiro e esforços das 
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pessoas para poderem adquiri-los. Os benefícios podem ser financiados, parciais ou 

totalmente, pela empresa. Contudo, constituem meios de manutenção da força de trabalho.  A 

complementaridade da remuneração não visa apenas a recompensar os funcionários pelo seu 

trabalho e dedicação, mas tornar  sua vida mais fácil e agradável.  

 

Do lado do empregador, os benefícios são analisados pelo ponto de vista da relação com os 

custos da remuneração total, custos proporcionais dos benefícios, oferta do mercado (o que as 

empresas oferecem aos seus empregados). Do lado dos empregados, os benefícios são 

analisados em termos de equidade (distribuição justa) e adequação às suas necessidades 

pessoais. (LEAL JÚNIOR; SILVA, 2011). 

 

Para os empregados as vantagens que os benefícios trazem são: a aquisição de conveniências 

não avaliáveis em dinheiro, assistência disponível na solução de problemas pessoais, 

satisfação no trabalho, desenvolvimento pessoal e bem-estar individual. Além disso, 

oportunizam meios de melhor relacionamento entre os empregados, reduzem sentimentos de 

insegurança, oferecem oportunidades adicionais de assegurar status social, compensações 

extras, melhoram as relações com a empresa e reduzem as causas de insatisfação (LEAL 

JÚNIOR; SILVA, 2011). 

 

As organizações oferecem à totalidade ou a parte de seus empregados, determinadas 

vantagens e regalias que, por sua vez, proporcionarão aos mesmos exercerem suas atividades 

sem se preocupar com assuntos que não são inerentes à organização. Constituem, geralmente, 

um pacote de vantagens e serviços que é parte integrante da remuneração do pessoal. Poderão 

proporcionar, aos funcionários, uma focalização no trabalho desempenhado com 

despreocupação as atividades do dia-a-dia. 

 

O programa de benefícios está atrelado ao processo de recompensar pessoas, que é utilizado 

para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais. Segundo Marras (2000), 

“denomina-se benefício o conjunto de programas ou planos oferecidos pela organização como 

complemento ao sistema de salários”. 

 

Para Polachini e Stefanini (2007), normalmente, as empresas, satisfazer  seus bons 

profissionais e incentivá-los, não oferecem somente um salário condizente ao cargo que o 
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funcionário  está exercendo; também podem oferecer um pacote de benefícios e condições de 

trabalho, para que os trabalhadores mantenham-se fiel à empresa que os contratou.  

 

O benefício seria então uma forma de remuneração indireta, que visa a oferecer aos 

funcionários uma base para satisfação de suas necessidades profissionais. (LEAL JÚNIOR; 

SILVA, 2011). 

 

Leal Júnior e Silva (2011) defendem ainda ser  importante para a empresa competitiva ter um 

plano de benefícios espontâneos, benefícios concedidos por iniciativa das organizações, já que 

não são exigidos por lei, pois assegura o nível de satisfação dos funcionários e garante um 

maior comprometimento e envolvimento com a organização, podendo gerar produtividade. 

 

Entre as vantagens de um plano de benefícios, segundo Leal Júnior e Silva (2011). Porém, as 

mais visíveis são as de se ter um quadro de funcionários envolvidos com a empresa, a 

oportunidade de atrair e manter talentos, diminuir a rotatividade e o absenteísmo, além de 

aumentar a satisfação e melhorar a qualidade de vida dos recursos humanos. 

 

A incessante acirrada busca por profissionais capacitados faz com que as organizações, cada 

vez mais, ofereçam recursos assistenciais aos empregados, a fim de atraí-los para a 

organização e mantê-los juntamente com os empregados existentes. Estes recursos oferecidos 

são denominados benefícios sociais. 

 

A remuneração direta varia de acordo com a posição do empregado na organização: de acordo 

com a importância do cargo exercido pelo empregado, a remuneração é maior. Ao contrário, 

os benefícios sociais correspondem às condições de trabalho que as organizações oferecem a 

todos empregados para mantê-los ou atraí-los nas organizações, sempre procurando satisfazer 

suas necessidades sociais, de autoestima e autorrealização, embora seja possível criar um 

conjunto de benefícios, para diversos grupos ocupacionais, na empresa. 

 

Para Armstrong (2007), benefícios sociais ofertados aos empregados consistem em acordos, 

feitos pelos empregadores com seus empregados com o objetivo de aumentar o bem-estar dos 

mesmos. Eles são fornecidos, formando uma parte importante do pacote de remuneração total. 

Como parte da remuneração total, que pode ser provida como um auxílio pensão, seguro ou 

subsídio de doença, ou pode ser imediata, como um carro da empresa ou um empréstimo. 
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Benefícios a empregados também incluem feriados e modalidades de licença, que não são 

estritamente remuneração. Os benefícios sociais são, algumas vezes, referidos 

pejorativamente como "benefícios" ou "regalias", mas, quando servem para a segurança 

pessoal ou necessidades pessoais, dificilmente podem ser descritos como “marginais”. Os 

benefícios concedidos aos empregados são uma parte onerosa do pacote de remuneração. 

Podem representar um terço ou mais dos custos de remuneração de base e, portanto, têm que 

ser planejados e geridos com cuidado. 

 

Armstrong (2007), advoga que os benefícios oferecidos aos empregados têm como objetivo 

prover as necessidades pessoais dos mesmos. Eles são um meio de aumentar o 

comprometimento dos empregados com a organização e de demonstrar que os empregados 

são bem cuidados. Muitas vezes, os empregadores oferecem benefícios aos seus empregados, 

para garantir que o pacote de remuneração total seja competitivo. A política de benefícios 

estabelecida pelos empregadores, muitas vezes, leva em consideração, os tipos de benefícios a 

serem oferecidos, tendo em conta o valor para os empregados, o custo e a necessidade de 

tornar o pacote mais competitivo. Isso se deve a necessidade de harmonizar os benefícios e o 

total de custos da prestação de benefícios em relação aos custos de remuneração. 

  

Segundo Polachini e Stefanini (2007), em algumas organizações, o funcionário pode escolher 

o pacote de benefícios que deseja ter, limitado a um teto estipulado pela própria empresa. Os  

pacotes de benefícios também são conhecidos como Plano de Benefícios Flexíveis. Esses 

benefícios variam de empresa para empresa, principalmente em função do porte, e também 

em função da posição hierárquica que o indivíduo ocupa na organização. Esta nova tendência 

está surgindo pelo fato de que as necessidades do colaborador também mudam em função de 

algumas variáveis: um curso de idiomas pode ser mais interessante para um funcionário  em 

início de carreira do que para um executivo de meia idade; já um plano de previdência era 

mais interessante para aquele que é casado, e possui uma família que dependa 

economicamente dele. 

 

Algumas considerações devem ser feitas para situar os benefícios no sistema remuneratório. 

Assim, a remuneração do profissional é composta do salário que ele recebe mais os benefícios 

que são concedidos pela empresa. Chama-se de salário o valor que o profissional recebe como 

contrapartida do trabalho que ele prestou para a empresa. Já os benefícios são considerados os  

"salários indiretos", uma vez que o profissional não os recebe em dinheiro, mas, de um modo 
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ou de outro, acaba deixando de gastar, uma vez que a empresa arca financeiramente com essas 

despesas. Isso ocorre, por exemplo, quando a organização oferece um cardápio variado e 

supervisionado por uma nutricionista, no restaurante da empresa com almoços temáticos, e  

pratos típicos do tema escolhido (carnaval, festas juninas, festa alemã, entre outras), 

possibilitando uma integração maior entre os funcionários, além de prover uma diversidade 

maior da alimentação fornecida. 

 

Outro benefício está relacionado ao auxílio educação oferecido pela organização. As 

exigências de um mercado globalizado, associadas à especificidade técnica de algumas 

funções, exigem dos profissionais um conhecimento técnico bastante significativo e 

atualização constante, de modo que a empresa possa oferecer produtos e serviços 

competitivos. 

 

Cabe ainda registrar os benefícios ligados à saúde do trabalhador.  A preocupação com o fator 

humano conduz a um particular sentido de responsabilidade social das empresas. Nesse 

campo, as organizações recorrem a ofertas  de planos de saúde, de modo a atender  demandas 

de atendimento médico aos empregados e seus familiares. 

 

Para Araújo (2006, p. 170), os benefícios sociais se relacionam com alguns aspectos, que 

interagem diretamente com o cotidiano das pessoas na execução de suas atividades. São eles: 

a) Os aspectos legais: aqueles benefícios exigidos pela legislação trabalhista ou 

previdenciária, previsto  na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). b) Diferenças de 

posicionamento (férias, 13º salário, aposentadoria, auxílio doença) hierárquicos que geram 

benefícios diversos. c) as  condições internas da organização que muitas vezes favorecem 

todas as pessoas, independentemente da posição ocupada:  exemplo: refeitório, transporte. d) 

Os aspectos sociais, que são responsabilidades que a empresa assume e desenvolve para o 

bem-estar das pessoas dentro de grupos específicos: exemplo: esportes e atividades sociais. 

 

Araújo (2006, p. 178) define que a aplicabilidade de determinados pacotes de benefícios 

sociais envolve questões financeiras e objetivas a curto, médio e longo prazo, e a aplicação 

dos pacotes de benefícios sociais requer a observância dos aspectos necessários à sua 

aplicabilidade, a saber: a) Perfil das pessoas envolvidas: os gestores ao observarem as 

limitações das pessoas, tais como idade, deficiências físicas, mentais ou visuais e demais 

necessidades de adaptação aos diversos processos da organização, possibilitam que tais 
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processos possam ser realizados sem o risco de perdas mais variadas; b) Condição econômica 

e social das pessoas envolvidas: a situação financeira das pessoas envolvidas influencia na 

seleção dos benefícios sociais; c) Complexidades e estruturas da organização: para que a 

prática dos benefícios sociais seja aplicada e desenvolvida, faz-se necessária a observância de 

alguns aspectos internos, como a complexidade e a estrutura da organização; d) Necessidades 

de desenvolvimento de ambas as partes da organização e de seus funcionários: o 

desenvolvimento das pessoas envolvidas requer, para sua satisfação pessoal e profissional, o 

alcance de algumas necessidades, ou seja, de recursos assistenciais. Esses benefícios sociais 

podem então promover mudanças e melhorias gerais na empresa. 

 

Para Arbache e Ferreira (2009), dentre diversos outros efeitos para a economia, o uso da 

remuneração indireta pode reduzir o custo do trabalho, já que não se recolhem contribuições 

sociais sobre esta parte da remuneração e, adicionalmente, há incentivos fiscais para alguns 

benefícios, como o vale-transporte e o auxílio-alimentação. A disseminação e o tratamento 

fiscal diferenciado, dispensado aos salários indiretos, levantam dois tipos de problemas: o da 

erosão dos impostos e das contribuições sociais, e o de equidade, uma vez que nem todos os 

trabalhadores os recebem. 

 

Ainda segundo os autores, a legislação trabalhista brasileira, em especial, a que trata de 

salários indiretos é  bastante permissiva, já que não há qualificação nem limites para esses 

salários, o que possibilita às organizações concederem os mais diversos tipos de salários 

indiretos, notadamente para o pessoal administrativo e técnico e para os trabalhadores de 

setores com elevado ativismo sindical. Para efeito de incentivo fiscal,  as limitações legais se 

restringem apenas ao valor do auxílio-alimentação e do vale-transporte concedidos a cada 

trabalhador.  

 

Na literatura de remuneração uma série de estudos faz menção á relação com a satisfação dos 

funcionários. Pressupõe-se que empregados bem remunerados terão motivos para produzir 

relativamente mais, ressaltando que empregados satisfeitos não são necessariamente os mais 

produtivos, mas os insatisfeitos tendem a se desligar da empresa (aumento da rotatividade), se 

ausentar frequentemente (aumento de absenteísmo) e produzir com pior qualidade. 

 

O tópico seguinte trata das manifestações da satisfação no ambiente de trabalho. 
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2.3  Satisfação Profissional 

 

 

Conforme já visto, os benefícios sociais são uma forma de remuneração indireta, que visa a 

oferecer aos funcionários uma base para satisfação de suas necessidades profissionais. A 

satisfação do funcionário é fundamental, pois eles são peças essenciais do processo de 

qualidade de uma organização: funcionários satisfeitos poderão interagir de forma respeitosa, 

mas funcionários infelizes, frustrados e divergentes são visíveis para a organização e afetam 

de forma nociva as percepções e a satisfação dos clientes sobre a qualidade do serviço 

prestado.  

 

Em relação a este aspecto, Denton (1990) acredita que muitas empresas provocam a 

insatisfação de seus funcionários por meio de um sistema de trabalho inadequado e de 

tratamento injusto. Frequentemente, os funcionários de linha de frente são mal pagos e têm 

pouca perspectiva de carreira, o que torna o trabalho desinteressante. Para Schneider (1980), o 

que mais provoca insatisfação no trabalho é a falta de apoio gerencial; da mesma forma, um 

importante determinador de satisfação dos funcionários é a disponibilidade de suporte em 

áreas de pessoal, processamento central e equipamentos. Quando os funcionários percebem 

que são apoiados para prestarem um bom serviço aos clientes, os consumidores  recebem um 

padrão mais alto de atendimento, percebem isto e há um aumento da sua satisfação. 

 

Dejours (2004) afirma que a satisfação no trabalho (work satisfaction) tem duas vertentes, 

uma concreta e outra simbólica. A satisfação concreta está relacionada, por um lado, às 

exigências da tarefa e, por outro, às necessidades de descarga das energias. A satisfação 

simbólica está relacionada com o sentido do trabalho, em suas relações com os desejos 

individuais. Ambas expressam a relação entre o aparelho psíquico e a organização do 

trabalho. 

 

Neste sentido, o trabalho de  fatores intrínsecos é bem elucidativo, ao relacionar 

manifestações de satisfação e insatisfação com o trabalho, ao passo que os extrínsecos estão 

associados à insatisfação. Consequentemente, características como a política e administração 

da empresa, supervisão, relações interpessoais, condições de trabalho e salário foram 

caracterizadas, por Herzberg, como fatores de higiene. Quando são adequados, os indivíduos 

não ficarão insatisfeitos; entretanto, tampouco ficarão satisfeitos. Ele acredita que a 
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realização, o reconhecimento, o trabalho em si, a responsabilidade e o crescimento são fatores 

de motivação, porque as pessoas os consideram intrinsecamente recompensadores 

(HERZBERG 2000). 

 

Segundo Muchinsky (2003), a satisfação no emprego (job satisfaction) refere-se ao grau de 

prazer que um empregado sente, com e no seu trabalho, definindo que a influência positiva 

individual (otimismo, entusiasmo, perseverança), somada com as circunstâncias reais do 

emprego (salários, horas de trabalho, condições físicas de trabalho), relacionadas à 

interpretação das circunstâncias do trabalho (percepção do desempenho relacionado ao 

salário, nível de estresse atingido e a combinação entre trabalho realizado e 

habilidade/conhecimento utilizado). Essa interpretação extrínseca ao trabalho produz o 

sentimento de aprovação e desaprovação, afeição e antipatia, as quais constituem a atitude de 

satisfação e insatisfação do, com e no emprego. 

 

A satisfação profissional pode então ser considerada um estado emocional prazeroso, ou não, 

conforme a obtenção ou frustração de valores implícitos ou explícitos, com um julgamento 

consciente ou inconsciente da relação trabalho-valor individual, num contexto físico e social 

do trabalhador. Ela é  o resultado da avaliação da relação entre o que o trabalhador espera de 

seu trabalho e o que percebe que está obtendo do seu emprego. Dessa forma, a satisfação 

profissional é constituída de diversos elementos tangíveis e intangíveis, individuais e 

coletivos e devem ser analisados conforme suas inter-relações e nunca de forma única e geral 

(FRANCÈS, 1984; FRIEDMANN, 1977; LOCKE, 1969). Pode ser definida também como o 

estado emocional que traz prazer e que é resultante da apreciação do trabalho de alguém, 

como tendo atingido ou facilitado a obtenção dos valores do trabalho (LOCKE, 1969). 

 

Entretanto, é necessário salientar que o trabalho por si só não deve ser considerado como 

fonte de sofrimento, já que é por meio do trabalho que o ser humano se sente útil, se 

reconhece como alguém que tem importância para a organização e para a sociedade, sendo 

fonte de satisfação e prazer quando experimentados sentimentos de valorização e 

reconhecimento, muitas vezes priorizadas de acordo com as necessidades dos indivíduos 

(MENDES, 1999, p. 23). 

 

Segundo Maslow (1968), dentro de todo ser humano existe uma hierarquia de necessidades. 

As primeiras três são necessidades da carência, porque devem ser satisfeitas para que as 
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pessoas se sintam saudáveis e seguras. As duas últimas são as necessidades do crescimento, 

porque estão relacionadas ao desenvolvimento e à realização do potencial de cada pessoa. À 

medida que cada uma dessas necessidades é substancialmente satisfeita, a necessidade 

imediatamente superior se torna dominante, são elas: 

 
1. Necessidades fisiológicas: fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades de 

sobrevivência; 

 

2. Necessidades de segurança: segurança, estabilidade e proteção contra danos físicos 

e emocionais; 

 

3. Necessidades de associação: interação social, afeição, companheirismo e amizade; 

 

4. Necessidades de estima: autorrespeito, amor-próprio, autonomia, realização, 

status, reconhecimento e consideração; 

 

5. Necessidades de autorrealização: crescimento, autossatisfação e realização do 

potencial pessoal. 
 

Dimatos (1999) impõe outra perspectiva ao tratar da satisfação no trabalho ao dizer que :, 

“[...] como toda ação humana, o trabalho, normalmente, tem seu ponto de partida na 

insatisfação, pois a extração, criação, produção ou transformação dele decorrente ocorre 

porque há uma privação, uma necessidade”, cuja satisfação é um passo em um processo de 

sucessivas necessidades. Portanto, o homem trabalha porque precisa garantir sua 

sobrevivência. Diante dessa lógica, infere-se que o trabalho, apesar de originado na 

insatisfação humana, também pode ser fonte de gratificação e de prazer.  

 

Torna-se necessária também a abordagem de alguns conceitos relacionados à satisfação para 

com o trabalho, já que, além dos paradoxos existentes no ambiente organizacional, são 

também relevantes outras situações que podem ser traduzidas pelo trabalhador em cognições 

negativas ou positivas de seu ambiente de trabalho. Reflexo de um contexto sociocultural e 

econômico mais amplo, a organização do trabalho é um dos principais antecedentes do prazer 

e do sofrimento, implicando um paradoxo, marcado por um movimento de luta dos 

indivíduos, enquanto trabalhadores, em sua busca por prazer e não sofrimento, com a 

finalidade de manter o equilíbrio psíquico. Dejour (1992) assim evidencia as implicações do 

trabalho para as pessoas: 
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A organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo 

impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições, emerge um sofrimento que 

pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, de 

esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora. Esse 

sofrimento, de natureza mental, começa quando o homem, no trabalho, já não pode 

fazer nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme as 

suas necessidades fisiológicas e a seus desejos psicológicos – isso é, quando a 

relação homem-trabalho é bloqueada (DEJOURS, 1992, p. 133). 
 

 

Para Robbins (2002), o termo satisfação com o trabalho é definido como sendo “atitude geral 

de uma pessoa em relação ao trabalho que realiza”. O autor afirma que “uma pessoa que tem 

um alto nível de satisfação com seu trabalho apresenta atitudes positivas em relação a ele, 

enquanto aquela insatisfeita apresenta atitudes negativas”. 

 

Para Robbins (2002), mensurar a satisfação ou insatisfação de um empregado é de extrema 

complexidade, devido à abrangência de inúmeros elementos associados à avaliação de um 

ambiente de trabalho. As duas abordagens para a medição da satisfação mais utilizadas são: a 

classificação única global e a soma de pontuação. A primeira significa perguntar ao 

trabalhador, em uma única questão, o quão satisfeito ele está com o seu trabalho ou seu 

emprego em geral numa escala que vai de extremamente satisfeito a extremamente 

insatisfeito. A segunda abordagem é mais sofisticada, pois se leva em consideração a 

identificação de diversos elementos-chave, tornando a variável satisfação um constructo de 

indicadores mais elaborados, tratados estatisticamente e agrupados, posteriormente, num 

único índice, ou inter-relacionados com tratamentos individuais. 

 

Já para Locke (1969), satisfação no trabalho é uma união de sentimentos favoráveis, que 

definem um estado de prazer emocional vindo da avaliação que uma pessoa faz sobre, em que 

medida, seu trabalho possui a capacidade de facilitar ou permitir o atendimento de seus 

objetivos e valores. 

 

Locke (1969) nota que a satisfação no trabalho é um conceito que engloba aspectos 

emocionais, ligados a sentimentos e não a um tipo ou padrão de comportamento específico. 

Para este estudo, a satisfação no trabalho é considerada como uma combinação dos estados 

psicológicos, fisiológicos e ambientais que levam a pessoa a concluir se  está ou não satisfeita 

com o trabalho (HOPPOCK, 1935, apud GREEN, 2000; WORTZEL; TAYLOR, 2005). 
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Quijano et al. (1999) acrescentam alguns outros componentes à discussão como atitude, 

valores e situação de trabalho, em sua definição de satisfação. Para eles, esta se caracteriza 

como atitude generalizada frente ao trabalho, que inclui sentimentos e respostas afetivas, 

apreciação de valores e predisposição a comportar-se de uma determinada maneira, todos eles 

referindo-se a facetas específicas da situação de trabalho. Segundo Quijano e Navarro (1999, 

p. 318) “altos níveis de satisfação no trabalho não asseguram altos níveis de rendimento, 

porém baixos níveis de satisfação conduzem as pessoas a boicotar e render menos trabalho”. 

 

Assim, de acordo com os pressupostos supracitados, pode-se concluir que um funcionário 

satisfeito não necessariamente terá um melhor desempenho, mas que os funcionários de 

melhor desempenho exigem esforços maiores das organizações para deixá-los satisfeitos, pois 

não querem perdê-lo para outra organização. 

 

O conceito de satisfação no trabalho pode ser entendido também como o grau de bem estar 

psicológico que as pessoas sentem em relação à organização e pode ser medida como um 

instrumento de qualidade dos recursos humanos. Para Quijano e Navarro (1999), a satisfação 

é baseada nas teorias de necessidade, de modo que o cliente interno se satisfaz à medida que 

essas necessidades são supridas. Algumas variáveis são importantes na sua avaliação : 

 

- Retribuição econômica: referente ao salário e a forma de pagamento; 

- Condições físicas ao redor do trabalho: envolve o ambiente de trabalho; 

- Segurança e estabilidade no emprego: observa o sentimento de segurança e estabilidade que 

a empresa oferece ao funcionário; 

- Relação com os companheiros de trabalho: avalia todas as relações que um cliente interno 

mantém com os demais, despertando amizade e respeito entre os mesmos; 

- Relação com os superiores: integra os laços de respeito e confiança dos colaboradores para 

com seus superiores; 

- Reconhecimento pelo trabalho bem feito: satisfação do funcionário quando o mesmo é 

elogiado; 

- Autorrealização: satisfação pessoal do funcionário por se desenvolver no trabalho, pela sua 

aprendizagem e adequação de seu trabalho a sua formação e interesses profissionais; 

- Benefícios Sociais: satisfação do funcionário em relação aos benefícios oferecidos pela 

empresa; 
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- Nível de satisfação geral que se sente na empresa: compreende todos os itens 

supramencionados. 

 

Por fim, é importante observar que a satisfação é algo dinâmico, uma vez que pode deteriorar-

se muito mais rapidamente do que o tempo necessário para desenvolver-se (DAVIS; 

NEWSTROM, 2002). Assim, a satisfação é uma variável que precisa de manutenção 

contínua. Duas outras dimensões, atratividade e relação de pessoas, serão tratadas a seguir. 

 

 

2.4  Atratividade e Retenção de Pessoas 

 

 

Diante da importância que o capital humano vem ganhando no cenário empresarial, as 

organizações têm buscado formas de atrair pessoas com alto potencial profissional para 

integrarem suas equipes de atuação. Gerir bons profissionais é o uso de um conjunto integrado 

de atividades que asseguram que a organização atrai, mantém, motiva e desenvolve os bons 

profissionais de que necessita agora e no futuro. O objetivo é assegurar o fluxo de bons 

profissionais, tendo em conta que bons profissionais são um recurso importante da empresa.  

 

Para Macedo, Rocha e Santos (2011), bons profissionais são pessoas qualificadas ou que 

possuem dons, habilidades e aptidões naturais que podem ser desenvolvidos para o melhor 

desempenho da organização. São pessoas que fazem a diferença para o sucesso da empresa 

cujo objetivo é o resultado empresarial equilibrado, agregação de  valor para o cliente, retorno 

elevado para o acionista e situações de trabalho recompensadoras para os empregados.  

 

O talento tem sido frequentemente, associado a algo de peso ou precioso e vincula-se a uma 

habilidade inata ou adquirida. A literatura apresenta um uso relativamente recente da 

terminologia “talento”, comum para nomear pessoas que se destacam em algum campo 

artístico ou do saber. Recorrendo à etimologia do termo, sua origem é latina: vem de 

talentum, derivada do grego tálanton (CUNHA,1982). Dentre os enunciados atuais, busca-se 

uma definição a partir de um perfil de competências, características e resultados alcançados. 

 

Talentos, na verdade, não são gênios nem são possuidores de dons especiais. São apenas 

pessoas comuns, dotadas das mesmas ferramentas mentais da maioria da humanidade, porém 
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com algo mais, que é quase intangível. São  pessoas ordinárias, comuns no sentido humano, 

biológico, mas especiais no sentido particular. Especiais não porque são diferentes, mas 

porque são dotadas de ter a percepção do que realmente deve ser feito e o senso de 

responsabilidade que obriga à realização de uma obra cada vez melhor. Em suma, são bons 

profissionais (OLIVEIRA, 2005).  

 

Os bons profissionais, ao lado do capital, movem a organização e fazem as coisas 

acontecerem. A tecnologia e a capacidade instalada dependem de recursos humanos 

capacitados para operá-las. O que seria, por exemplo, de um carro de Fórmula 1, mesmo em 

equipes de ponta, sem um piloto à altura do equipamento? Tanto nessa modalidade esportiva, 

como nas empresas, trata-se de uma competição disputadíssima, em que recursos de pesquisa 

e desenvolvimento, produção, tecnologia, capital, treinamento e recursos humanos são 

finalmente colocados na pista, com o objetivo de manter uma posição competitiva. Sem um 

ajuste perfeito nessas pré-condições, várias escuderias sequer se classificam para participar 

das provas, enquanto outras encerram suas atividades e muitas outras nem sonham em 

participar deste seleto campeonato. A participação bem sucedida é sempre o resultado de uma 

combinação bem ajustada de recursos físicos e humanos, como acontece em qualquer empresa 

(MACIEL, 2011). 

A atração dos melhores profissionais do mercado, contudo, nem sempre é o objetivo maior da 

atividade de recrutamento e seleção, mas a atração dos bons profissionais mais adequados 

para o negócio. Em qualquer situação, salário superior não é o único fator para atração de 

profissionais. Há diversas outras dimensões envolvidas neste processo, tais como o potencial 

do ramo do negócio, as perspectivas de carreira, o estilo de gestão, o conceito da empresa no 

mercado, e tantos outros aspectos de atratividade.  

No caso específico deste trabalho pretende-se investigar as implicações da concessão de 

benefícios na atração de pessoal. Maciel (2011) argumenta que, mesmo quando o 

Departamento de Recursos Humanos não dispõe de todos os fatores de atratividade à sua 

disposição, ainda assim ele pode manter a visão desses requisitos em prioridade, buscando 

alcançá-los na medida das suas possibilidades.  

 

Segundo Simon Franco, autor do livro Profissionauta (FRANCO, 2001, p. 37), “bom 

profissional é a capacidade quase „natural‟ de realizar algo „muito bem‟”. Já para Bolgar 
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(2007), o bom profissional é fruto de muito trabalho, dedicação e aperfeiçoamento. Na 

concepção de Aurélio Buarque, o significado de talento (bom profissional) está associado ao 

“[...] peso e moeda da antiguidade grega e romana, aptidão natural ou habilidade adquirida, 

inteligência excepcional”, ou seja, entende-se que significa ao mesmo tempo uma habilidade 

inata e também uma moeda de valor, e que é esse valor que atualmente faz a diferença para as 

organizações que estão querendo contratar os "talentosos". 

 

É válido ressaltar, portanto, o conceito de bom profissional, que, de acordo com Mendonça 

(2002), apud Silva (2006), são os empregados talentosos que fazem o diferencial das 

organizações; são os profissionais que possuem competências difíceis de serem adquiridas 

com importância para a estratégia das organizações, e em alguns casos, questão de 

sobrevivência para algumas organizações. Para Michaels, Handfield e Axerold (2002), apud 

Silva (2006, p. 21), talento ou bom profissional pode ser definido como “conjunto de 

habilidades de uma pessoa”. São “Os dons, conhecimento, experiência, inteligência, 

discernimento, atitude, caráter e impulsos inatos, e que inclui – ainda a capacidade de 

aprender”. Segundo Silva (2006), a retenção dos bons funcionários é indiscutivelmente um 

componente essencial para o sucesso das organizações, na atual economia do conhecimento. 

São as pessoas que são capazes de construir, e que utilizam o conhecimento adquirido, de que 

as empresas dependem para sobreviver em tempos de mudanças tão rápidas. 

 

Para atrair bons profissionais, a empresa precisa ser atraída por eles. Isso significa que uma 

organização precisa oferecer vantagens para que profissionais qualificados tenham interesse 

em lhe prestar serviços. Obviamente, em um ambiente onde o desemprego está bastante 

elevado, não é exigido um grande esforço por parte das empresas para se tornarem atrativas. 

O mesmo ocorre com uma organização cuja excelente reputação a torna largamente cobiçada. 

Em outro extremo, as “estrelas” de cada área de atuação sempre poderão escolher seus 

empregados, independentemente da situação do mercado de trabalho. Mas, abstraindo esses 

casos limites, é um erro acreditar que o mero anúncio de uma vaga em aberto fará com que 

pessoas talentosas venham à sua procura (OLIVEIRA, 2008). 

 

A contratação de bons profissionais garante às empresas maior possibilidade de manter sua 

posição de sucesso e alavancar resultados. Uma organização focada em atrair bons 

profissionais para seu contingente de colaboradores certamente visa o crescimento, o 

reconhecimento de sua marca e/ou produto, qualidade, satisfação e, consequentemente, a 
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retenção de clientes. Os bons profissionais são a maior fonte de criação de valor (MACEDO, 

2011). 

 

As organizações que desejam atrair bons profissionais devem considerar os valores sociais, 

éticos, culturais e profissionais das pessoas, na elaboração de sua estratégia para atrair e reter 

bons profissionais. É preciso deixar clara a existência de oportunidades de crescimento ou 

promoção (plano de carreira), a valorização das contribuições dos funcionários e o respeito 

aos bons profissionais, como contribuição para o alcance dos objetivos (MACEDO, 2011). 

 

Assim, a organização, para obter vantagem competitiva, deve ter como preocupação a 

elaboração de uma proposta de valor atraente para seus funcionários, estimulando-os a 

aprender novas habilidades e a assumir riscos. Segundo Michaels, Handfield e Axerold (2002, 

p. 71), uma proposta de valor para o funcionário é “a soma de tudo que as pessoas vivenciam 

e recebem quando fazem parte de uma empresa – desde a satisfação intrínseca com o trabalho 

até o ambiente, a liderança, os colegas, a remuneração, benefícios sociais, entre outros.” 

 

Após atrair e desenvolver bons profissionais, a organização deve preocupar-se também em 

retê-los, evitando o aumento da rotatividade dentro da empresa, já que, quando a instituição 

perde um bom profissional para o mercado, perde também capital humano, além de todo o 

tempo e os recursos que foram investidos nesse colaborador, o qual leva consigo, também, a 

experiência profissional adquirida durante o seu período de atuação dentro da organização. 

  

A retenção de bons profissionais é uma necessidade e uma realidade desafiadora para as 

empresas, particularmente nesse início de novo milênio, quando novas tecnologias 

impregnam todos os campos do conhecimento humano, da medicina à engenharia, com 

destaque para a informática, obrigando os seus profissionais a repensarem constantemente o 

modus operandi. Isso faz com que os gestores tenham a necessidade de criar e/ou implantar 

ferramentas de gestão que propiciem condições favoráveis ao ambiente organizacional, 

buscando satisfazer tanto as necessidades, objetivos e expectativas dos profissionais, quanto a 

melhorar a eficácia organizacional. 

 

Se atrair os melhores profissionais é um trabalho difícil, segue-se, posteriormente, um 

trabalho que ainda é mais complicado e que se traduz na manutenção e/ou retenção dos 

melhores profissionais na organização. Como se sabe, o ser humano é, por natureza, uma 
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pessoa insatisfeita e que procura sistematicamente maneiras de melhorar a sua situação. Do 

ponto de vista da organização, retenção não significa tentativa de apegar-se para sempre a 

cada um dos empregados. Significa manter bons funcionários, pelo maior período apropriado 

de tempo, em suas funções ou níveis específicos. 

 

Parodi (2009) aborda que, para que as organizações consigam reter os bons profissionais, é de 

suma importância que tenham de forma clara o que é bom profissional para ela, quais as 

competências específicas pretendem buscar em um talento e ainda, entender o que os bons 

profissionais buscam nas organizações. Partindo destes conceitos, entende-se que é 

importantíssimo que as organizações, tanto na figura de Recursos Humanos, quanto na figura 

dos líderes, desempenhem papéis importantes na estratégia de retenção dos bons profissionais 

existentes nas empresas. 

 

Para Kaye e Jordan-Evans (2000), citados por Silva (2006), o departamento de Recursos 

Humanos deve ser responsável pelo pensamento estratégico no processo de retenção, 

apresentando os custos pela perda dos bons profissionais e, ainda, estimular ações para 

solucionar a evasão de bons profissionais. Porém, os autores salientam que a maior 

responsabilidade para manter os bons empregados é do gestor imediato, o qual deve estar 

comprometido e ciente do papel que desempenha na manutenção dos bons profissionais nas 

organizações. Frente a isto, Michelman (2007) aborda que os gestores mais eficazes são os 

que demonstram possuir habilidades específicas para a retenção de colaboradores, tais quais: a 

atração de bons profissionais, a identificação de sinais que mostrem de forma antecipada 

quando um bom profissional está interessado em se desligar da empresa e, ainda, que 

proporcionem oportunidades para que esses bons profissionais possam progredir em sua 

carreira. 

 

Quanto à questão de “reter” os melhores profissionais, é necessário que se atente para a 

necessidade, constantemente, de ter os melhores profissionais, e, ainda, que é preciso ter os 

funcionários motivados, não se podendo esquecer de que os mesmos são, cada vez mais, 

exigentes em termos de desenvolvimento profissional. Além disso, tal como a organização 

procura recrutar os melhores profissionais existentes no mercado, os concorrentes também o 

fazem e, consequentemente, os colaboradores da organização podem estar sendo desafiados 

para outros projetos. Caso esses profissionais não se sintam suficientemente motivados e 
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empenhados no projeto em que estão envolvidos, tornam-se bastante receptivos à mudança 

(DRUCKER, 1981, p. 104). 

Para Maciel (2011), a retenção de bons profissionais será sempre a consequência de boas 

políticas gerais e de Recursos Humanos praticadas na empresa. Profissionais competentes 

valorizam empresas sólidas, que oferecem um bom ambiente de trabalho, boa comunicação 

interna, estilo de gestão participativo, boas práticas comunitárias e ambientais, oportunidades 

de contínuo aprendizado e desenvolvimento, benefícios sociais, e bom conceito no mercado. 

A remuneração tem sua inegável importância, mas bons profissionais dificilmente se deixam 

seduzir por ofertas que impliquem apenas em salários mais elevados. 

A administração deve ter, como princípio, que a responsabilidade pelos bons profissionais na 

organização, é sua. A organização deve ter a convicção de que, dispondo dos melhores 

profissionais, em todos os níveis, estará contribuindo para obter um desempenho superior ao 

dos concorrentes. 

 

Diversas organizações são unânimes em afirmar a preocupação com a retenção de seus bons 

profissionais. Entretanto, existe um gap entre a teoria e prática. Ações efetivas precisam ser 

adotadas, buscando conservar esses bons profissionais nas organizações. Mas quais são essas 

ações? 

 

 
Conforme Michaels, está claro que contratar pessoas mais capazes não é a única 

medida que as empresas devem tomar [...] elas também devem fixar objetivos 

representativos e definir as estratégias e iniciativas de desempenho corretas. Elas 

devem energizar e alinhar seu pessoal de modo que ele apresente o melhor resultado. 

Líderes talentosos, porém, são necessários para estimular esses outros fatores que 

servem para dinamizar o desempenho (MICHAELS; HANDFIELD; AXEROLD, 
2002, p. 32). 

 

 

Observa-se que a competição por bons profissionais é uma oportunidade para alavancar a 

competitividade. Outrossim, Michaels, Handfield e Axerold (2002, p. 48) ressaltam que “para 

formar o melhor pool de bons profissionais não é através de um Recurso Humanos melhor, ou 

de treinar melhor” [...]. Ao contrário, acreditam que líderes e gerentes em todos os níveis 

devem adotar uma mentalidade voltada para bons profissionais. 

 

Toda organização está interessada em preservar suas vantagens competitivas. Quando esta 

vantagem não é uma localização, uma patente, uma barreira, uma entrada qualquer, 
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normalmente essa vantagem dependerá fortemente da combinação de bons profissionais que a 

organização custou muito a selecionar, avaliar e formar. Alguns desses bons profissionais 

podem ser imprescindíveis à organização. Pelo menos estes a empresa deverá reter. O que se 

pretende com esta pesquisa é averiguar a relação da prática de benefícios sociais com a 

atração e retenção de funcionários. 

 

O tópico seguinte aborda a metodologia do estudo. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

Este capítulo visa a descrever os procedimentos metodológicos e as fases da pesquisa 

realizada, na busca de elucidar se benefícios sociais atraem e retêm as pessoas, 

proporcionando satisfação profissional. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

De acordo com o cenário da situação, para verificar se os Benefícios Sociais atraem, retêm e 

satisfazem as pessoas, utilizou-se uma metodologia quantitativa. De acordo com Gonçalves e 

Meirelles (2004), os métodos quantitativos são considerados adequados quando se deseja 

conhecer a extensão do objeto de estudo do ponto de vista do público pesquisado. Segundo 

esses autores, eles são aplicados nos casos em que se busca identificar o grau de 

conhecimento, as opiniões, as impressões, os hábitos e os comportamentos dos membros de 

uma organização. Por meio das manifestações pessoais, os métodos quantitativos permitem 

fazer o elo entre a visão da realidade social dos indivíduos com os eventos do sistema social 

do qual fazem parte. São recursos que possibilitam conhecer a soma das respostas de uma 

investigação e associá-las com outros construtos da(s) unidade(s) de análise em estudo. 

 

 

3.2 Unidade de análise 

 

A COPASA-MG, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, organização estatal do 

segmento de saneamento básico, água e esgoto, atuando em mais de 500 municípios no 

Estado de Minas Gerais. Atualmente ele conta com aproximadamente 12.000 empregados. 

 

 

3.3 Universo de pesquisa e amostra pesquisada 

 

No entendimento de Vergara (2005), o universo da pesquisa é considerado como o conjunto 

de elementos selecionados de acordo com algum critério de representatividade. 

 

O universo a ser pesquisado compreendeu os funcionários da empresa COPASA MG, unidade 

onde se realizou o estudo, uma vez que as variáveis analisadas encontram-se relacionadas a 
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eles. A seleção intencional dos participantes do estudo se deveu à conveniência e ao fato de o 

estudo de caso único ter sido realizado na referida empresa, como critério de validação dos 

Benefícios Sociais oferecidos pela a mesma. 

 

A empresa apresenta hoje em torno de 12.000 empregados. Aplicou-se o questionário em uma 

amostra aleatória e estratificada, em torno de 400 empregados de diversos cargos, 

operacional, administrativo e gerencial, sendo 200 empregados da capital e, os outros 200, do 

interior do Estado, tendo em vista a dificuldade de tempo e de custo para aplicá-lo, 

abrangendo todos os empregados. Dentre os 400 empregados, somente 317 responderam a 

pesquisa, sendo 160 do interior do Estado de Minas Gerais, e, 150, da Capital. 

 

3.4 Coleta de Dados  

 

Utilizou-se um questionário com 50 questões, divididas em 5 grandes grupos, a saber, de 

caracterização dos respondentes, atratividade dos benefícios, possibilidade de retenção com os 

benefícios, satisfação geral com os benefícios e satisfação geral com o pacote de benefícios e 

com a empresa.  

 

As questões, referentes às visões dos funcionários sobre Benefícios Sociais, apresentaram 

respostas na escala Likert de 11 pontos (de Insatisfação Total [0] até Satisfação Total [10]).   

 

Os dados podem ser classificados em primários e secundários. Dados primários são os que 

não estão disponíveis em documentos, são diretamente coletados no campo, com o propósito 

de atender as necessidades específicas da pesquisa em andamento (MATTAR, 1993). Dados 

secundários são os que se encontram em documentos, tabulados, ordenados com propósito 

outro de atender às necessidades específicas da pesquisa em curso e que estão à disposição 

dos interessados. As fontes de dados secundários são: a própria empresa, publicações, 

agências governamentais e serviços de informação (MATTAR, 1993). 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de envio de questionários aos empregados, sendo 

respondidos pelos que se dispuseram a participar do trabalho. Ao final da pesquisa, obteve-se 

uma amostra de 317 funcionários da organização.  
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3.5. Tratamento dos Dados 

 

Com o intuito de elaborar o tratamento estatístico para responder as questões levantadas pela 

pesquisa. Os dados coletados foram tabulados e submetidos a análises uni, bi e multivariadas 

com o auxílio do software SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Science).  

 

3.6. Análise dos Dados 

 

A análise dos dados iniciou-se com a utilização de técnicas de análise descritiva, a saber, 

tabelas contendo a frequência absoluta e relativa para a identificação das principais 

características dos funcionários da empresa estudada. 

 

A quantificação da opinião dos entrevistados, em cada uma das dimensões de atratividade dos 

benefícios, possibilidade de retenção com os benefícios e satisfação geral com os benefícios 

foi feita por meio da média obtida em cada um dos itens avaliados, bem como seu respectivo 

intervalo, com 95% de confiança.  

 

Assim, respostas com intervalo abaixo de 5 indicam, segundo a opinião dos entrevistados, 

discordância significativa, e intervalos acima de 5 indicam concordância significativa. Esse 

procedimento também foi utilizado para quantificar a opinião dos entrevistados em relação à 

satisfação geral com o pacote de benefícios e com a empresa. 

 

Para avaliar a confiabilidade interna das escalas utilizadas no questionário, utilizou-se o alfa 

de Cronbach, cujo valor mínimo obtido, segundo Hair et al. (2009), deve ser maior que 0,6. 

 

A análise de regressão linear foi utilizada para avaliar os impactos dos itens que compõem a 

atratividade dos benefícios, a possibilidade de retenção com os benefícios e a satisfação geral, 

com os benefícios, na satisfação geral com o pacote de benefícios e com a empresa. Dessa 

forma, foi possível identificar quais destes itens impactam na satisfação, bem como o sentido 

desse impacto, quando o mesmo existe.  

 

A análise de variância permitiu identificar a significância dos modelos obtidos. Para validação 

e posterior utilização da equação de regressão proposta, foram realizadas a análise de resíduos 



 55 

e outliers. A proporção da variabilidade das variáveis dependentes, elucidada pelas variáveis 

explicativas, foi obtida por meio do Coeficiente de Determinação Ajustado (R
2
 aj).  

 

Com isso, foi feita a interpretação do modelo de regressão obtido, determinando como os 

itens dos benefícios influenciam na satisfação dos funcionários com a empresa, de acordo 

com a percepção dos entrevistados, bem como a capacidade explicativa do modelo e a 

tendência dessa influência. O mesmo procedimento foi executado, avaliando as questões que 

influenciam na satisfação com o pacote de benefícios. 

 

Para determinar se as associações encontradas são estatisticamente significativas, utilizou-se o 

nível de significância de 5%. Assim, consideraram-se como significativas as relações cuja 

probabilidade de significância do teste, p-valor, é menor ou igual a 0,05.  
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4 ANÁLISE DO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

4.1 Caracterização da Unidade de estudo 

 

Até o ano de 1963, Minas Gerais não tinha uma política de saneamento. As condições dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário estavam longe do ideal. Foi nessa 

época, e com a finalidade de definir e executar essa política, que o Governo do Estado criou a 

Companhia Mineira de Água e Esgotos – COMAG (COPASA-MG, 2011). 

Em 1973, mais um importante passo foi dado nessa história: o Governo Federal criou o Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA), que definia metas a serem alcançadas pelo país na 

área de saneamento e destinava recursos financeiros para a consecução dessa política. O 

Departamento Municipal de Águas e Esgoto (DEMAE), que cuidava do saneamento em Belo 

Horizonte na época, aderiu à COMAG, beneficiando-se dos recursos federais a serem 

repassados através do Planasa (COPASA-MG, 2011). 

A adesão do DEMAE e as modificações introduzidas pelo PLANASA, somadas com o 

incremento do suporte técnico-financeiro ao trabalho desenvolvido pelas empresas estaduais 

de saneamento, trouxeram um grande impulso à COMAG (COPASA-MG, 2011). 

A partir daí, a COMAG começou a passar por uma série de modificações, dentre elas, a 

alteração de seu nome para Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, por 

meio da Lei 6.475, de 14 de novembro de 1974 (COPASA-MG, 2011). 

Hoje, é um dos exemplos do esforço do Governo de Minas Gerais em melhorar a 

infraestrutura e as condições de saúde no Estado, assumindo papel decisivo na retomada do 

desenvolvimento econômico e social dos mineiros (COPASA-MG, 2011). 

Isto está sendo possível pela decisão de promover um choque de gestão, ousar com 

responsabilidade e buscar oportunidades, integrando-se aos esforços para a reorganização do 

Estado e a modernização da máquina pública. Medidas de ordem institucional, administrativa 

e operacional exemplificam, na COPASA-MG, o  chamado choque de gestão promovido do 

Governo do Estado de Minas Gerais (COPASA-MG, 2011). 
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A empresa  agora trabalha com planejamento estratégico, combate as perdas de água, inova 

tecnologicamente, prioriza a melhoria do relacionamento com seus clientes, entre várias 

outras mudanças em curso. Como se pode ver, a COPASA-MG vem trabalhando para se 

transformar, rapidamente, na melhor empresa de saneamento do Brasil e contribuir para que 

Minas Gerais seja o Estado brasileiro com melhor qualidade de vida. Prova disso são os 

principais prêmios do setor de saneamento, como o Prêmio Nacional de Qualidade em 

Saneamento (PNQS), que a empresa vem obtendo ao longo da sua evolução, além de outros, 

como o 8º Prêmio Furnas Ouro Azul, XI Prêmio Minas, Prêmio Valor 1000 (COPASA-MG, 

2011). 

A COPASA tem como missão ser provedora de soluções em saneamento, mediante a 

cooperação técnica e a prestação de serviços públicos de água, esgotos, resíduos sólidos e 

drenagem urbana. Faz parte ainda da missão  contribuir para a melhoria da qualidade de vida, 

das condições ambientais e do desenvolvimento econômico-social (COPASA-MG, 2011). 

Pela importância da consistência e dos resultados práticos no campo da responsabilidade 

social empresarial, a COPASA-MG tornou-se referência no Estado de Minas Gerais, tendo 

recebido vários prêmios, dentre os quais se destaca o de "Empresa Cidadã", concedido pela 

Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos do Governo de Minas Gerais 

(COPASA-MG, 2011). Atualmente, ela tem uma população beneficiada de água e esgoto, em 

Minas Gerais, de 23.572.259 habitantes, estando presente em mais de 500 municípios 

(COPASA-MG, 2011). 

 

 

4.2 Benefícios Sociais oferecidos pela Unidade de análise 

 

Para a estruturação do questionário de pesquisa evidenciou-se preliminarmente os benefícios 

concedidos pela COPASA-MG, são eles: 

 

 

a) Assistência médica e social, assistência odontológica e reembolsos  

 

Participação da COPASA-MG no custeio, conforme remuneração, ver QUADRO 1, (Salário 

Nominal+Ganho de desenvolvimento institucional(GDI)+ Quinquênio./Anuênio+Comissão 

de cargo) e nº de dependentes.  
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Para o empregado com renda inferior, ou seja, até R$1..020,48, e com mais de 3 dependentes, 

há uma maior participação por parte da empresa COPASA-MG (92% nas despesas e o 

empregado participa com 8%). À medida que for aumentando a remuneração do empregado, 

ele participa com um percentual maior nas despesas, conseqüentemente, a COPASA-MG 

reduzirá sua participação. Todos os empregados têm um saldo de saúde de R$ 1.648,43, que 

poderá ser utilizado no ano corrente. Este saldo cobre as despesas com saúde que o 

empregado poderá utilizar. 

 

                                                         
 

QUADRO 1 - Reembolsos relativos à assistência médica, social e odontológica 

PARTICIPAÇAO Até R$1.020,48 

De R$ 1.020,49 até R$ 

2.048,32 Acima de R$ 2.048,32 

 

  COPASA Empregado COPASA Empregado COPASA Empregado 

1 Dependente 76% 24% 63% 37% 51% 49% 

De 2 a 3 

Dependentes 84% 16% 71% 29% 59% 41% 

Acima de 3 

Dependentes 92% 8% 80% 20% 66% 34% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

b) Saldo de Saúde valor : R$ 1.648,43 (Provisionado): 

 

Concedido por empregado. Utilizado para subsidiar  consultas médicas, tratamentos 

odontológicos e exames, do empregado e seu grupo familiar. 

Exames especiais: Cintilografia, Ressonância Magnética, Tomografia, Colonoscopia, 

Ecocardiograma, Doppler e Duplex Scan (Subsídio de 90% para todos os empregados, sem 

deduzir do saldo saúde, limitado a 4 exames por ano para o grupo familiar). 

 

c) Cartão refeição/alimentação valor : R$ 444,29 

 

A COPASA-MG subsidia o valor de R$ 444,29 para cada empregado para que o mesmo gaste 

com alimentação. Não há despesa por parte do empregado neste benefício. Integralmente 

subsidiado pela COPASA-MG. 
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d) Cesta básica valor: R$278,51   

 

(A COPASA-MG subsida a maior  parte do benéfico e o empregado complementa o restante, 

proporcionalmente a faixa de remuneração, conforme quadro abaixo): 

 

A COPASA-MG disponibiliza R$278,51 a título de cesta básica. Para empregado com renda 

inferior, ou seja, de até R$1.191,47, a empresa subsidia 95,08 % do valor da cesta, e o 

empregado paga 4,92% deste valor. Proporcionalmente, com maior remuneração por parte do 

empregado, a empresa contribui com um menor percentual. E para os empregados que 

ganham acima de R$ 5.695,06, a empresa participa com 61,57% e o empregado com 38,43%. 

 

 

 
QUADRO 2 - Faixa de remuneração com participações dos empregados 

FAIXAS DE 

REMUNERAÇÃO (R$) 

PARTICIPAÇÕES 

COPASA-MG EMPREGADO 

De  Até % R$ % R$ 

R$ R$1.191,47 95,08% 264,81 4,92% R$ 13,70 

R$1.191,48 R$1.593,43 90,02% 250,72 9,98% R$ 27,80 

R$1.593,44 R$1.911,28 85,85% 239,10 14,15% R$ 39,41 

R$ .911,29 R$2.528,61 80,93% 225,40 19,07% R$ 53,11 

R$2.528,62 R$3.287,42 75,86% 211,28 24,14% R$ 67,23 

R$3.287,43 R$4.288,19 69,16% 192,62 30,84% R$ 85,89 

R$4.288,20 R$5.695,06 66,62% 185,54 33,38% R$ 92,97 

Acima de 5.695,06 61,57% 171,48 38,43% R$107,03 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 

e) cesta de natal valor : R$231,84 (Para remuneração de até R$2.000,31) 

 

É disponibilizado pela COPASA-MG, uma vez por ano, no mês de dezembro, um valor de 

R$231,84, para empregados com remuneração de até R$2.000,31. Tal benefício não tem ônus 

para o empregado.  

 

 

f)  Seguro de vida em grupo (Integralmente subsidiado pela COPASA-MG) 

 

A COPASA-MG subsidia integralmente, para todos os empregados, nas seguintes condições: 
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Capital segurado para o empregado: 07 (sete) vezes o salário nominal + Ganho de 

desenvolvimento institucional (GDI). 

Capital segurado para o cônjuge: 30% (trinta por cento) do capital segurado do titular. 

Capital segurado para filhos: 10% (dez por cento) do capital segurado do titular. 

Em caso de óbitos por acidente a indenização será em dobro. 

 

g) Auxílio funeral (Para o empregado ou dependente) valor : R$1.583,33 

 

A COPASA-MG disponibiliza R$1.585,33 para o empregado ou dependente legal. O 

benefício poderá ser requerido quando da ocorrência de falecimento do empregados ou de seu 

dependente, mediante apresentação de atestado de óbito. 

 

Cobertura de despesas funerárias até o limite definido (urna, coroa de flores, velório). 

A COPASA-MG mantém convênio com a Funerária da Santa Casa de Misericórdia de Belo 

Horizonte. 

 

Ao dependente legal do empregado aposentado que recebe até 05 salários mínimos, é 

concedida uma ajuda equivalente a 50% do auxílio funeral, por ocasião de seu falecimento. 

 

O benefício poderá ser requerido quando da ocorrência de falecimento do empregado ou de 

seu dependente, mediante apresentação de atestado de óbito. 

Cobertura de despesas funerárias até o limite definido (urna, coroa de flores, velório). 

 

Ao dependente legal do empregado aposentado, que recebe até 05 salários mínimos, é 

concedida uma ajuda equivalente a 50% do auxílio funeral, por ocasião de seu falecimento. 

 

h) Empréstimos em consignação  

 

Empréstimos com desconto em folha, concedido conforme margem consignável 

 

A COPASA-MG disponibiliza, para os empregados, empréstimos com desconto nos salários, 

concedido conforme margem consignável. Convênios firmados com as Instituições 

CAIXA/Real/Itaú/BMG/Santander/Unibanco/Brasil. 
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i)  Assistência especial valor: R$ 599,53 

 

A COPASA-MG disponibiliza o valor de R$ 599,53 para o empregado. Benefício concedido 

aos empregados e dependentes legais, portadores de necessidades especiais, inscritos no 

Programa de Assistência Especial. 

 

 

j)  Auxílio educação COPASA-MG valor : até R$ 427,41 

 

Benefício concedido aos empregados e dependentes, da 1ª série do ensino fundamental até a 

conclusão do ensino médio. Também é concedido para o ensino do terceiro grau para os 

empregados.  

 

Com o intuito de proporcionar um acesso maior à educação de seus empregados e 

dependentes, a COPASA-MG disponibiliza o auxílio educação. Benefício concedido aos 

empregados e dependentes, da 1ª série do ensino fundamental até a conclusão do ensino 

médio. Também é concedido para o ensino do terceiro grau para os empregados. O 

pagamento é efetuado nos meses de Agosto (1º semestre) e dezembro (2º semestre). 

Obs.: Não cumulativo com Auxílio Creche. 

 

k) Auxílio educação para portadores de necessidades especiais valor : até R$ 427,41 

 

Reembolso mensal mediante comprovação. 

 

Auxílio disponível para empregados e dependentes de empregados oferecidos pela COPASA-

MG, cujo reembolso mensal (mediante comprovação) 

 

 

l) Lanche padrão  

 

Oferecidos para todos os empregados da empresa; constituído de uma embalagem ou copo de 

200 ml de leite in natura, um pão de 50 gramas, com manteiga animal e café. 
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m) Vale transporte  

 

Concedido de acordo com os critérios estabelecidos na Legislação específica, Acordo 

Coletivo de Trabalho e Norma de Procedimentos, para deslocamento 

Residência/Trabalho/Escola (se for o caso) /Residência. 

 

Disponibilizado para todos os empregados; concedido de acordo com os critérios 

estabelecidos na Legislação específica, Acordo Coletivo de Trabalho e Norma de 

Procedimentos, para deslocamento Residência/Trabalho/Escola (se for o caso) /Residência. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃOS DOS RESULTADOS 

 

 

Este estudo tem por objetivo identificar o impacto dos benefícios sociais na atratividade, 

retenção e satisfação de pessoal. De maneira geral, pretende-se descrever essas características 

segundo a percepção dos entrevistados, além de determinar suas relações. 

 

 

5.1 Caracterização dos Entrevistados  

 

 

A descrição das características dos entrevistados foi realizada por meio da análise univariada 

das informações contidas no questionário. Essas informações são importantes para 

determinação do perfil geral dos respondentes. Inicialmente, avaliou-se o sexo dos 

entrevistados. A distribuição dessa característica é mostrada, a seguir, pela TAB. 1. 

 

 

TABELA 1 - Sexo dos entrevistados 

Sexo Frequência Percentual 

Masculino 181 61,8 

Feminino 112 38,2 

Total 293 100,0 

        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise da TAB. 1 nos permite perceber que a maioria dos entrevistados, 62%, é do sexo 

masculino, sendo que somente 38% são do sexo feminino. Importante destacar que essa 

informação não foi obtida para 24 questionários, 7,6% do total. O próximo passo foi descrever 

a idade dos entrevistados. A TAB. 2, apresentada a seguir, descreve a distribuição da idade 

dos respondentes por faixa etária. 
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TABELA 2 - Faixa etária dos entrevistados 

Faixa Etária Frequência Percentual Percentual Ac. 

Até 30 anos 26 8,7 8,7 

De 31 a 40 anos 81 27,1 35,8 

De 41 a 50 anos 107 35,8 71,6 

De 51 a 60 anos 79 26,4 98,0 

Mais de 60 anos 6 2,0 100,0 

Total 299 100,0 - 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do total, observa-se que 35,8% dos respondentes possuem entre 41 e 50 anos, sendo que 

somente 8,7% possuem 30 anos, ou menos, e que 2,0% possuem mais de 60 anos. Mais de 

70% possuem até 50 anos. Importante destacar que essa informação não foi obtida para 18 

entrevistados (5,7%). A idade média dos entrevistados foi igual a 44 anos, com mediana igual 

e desvio padrão de 9 anos. A seguir, é descrita a distribuição dos entrevistados de acordo com 

a escolaridade. 

 

TABELA 3 - Distribuição dos entrevistados segundo a escolaridade 

Escolaridade Frequência Percentual Percentual Ac. 

Primeiro Grau Completo 9 3,0 3,0 

Segundo Grau Completo 116 38,9 41,9 

Graduação Completa 92 30,9 72,8 

Pós Graduação Completa 70 23,5 96,3 

Mestrado 8 2,7 99,0 

Doutorado 3 1,0 100,0 

Total 298 100,0 - 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Perceba-se que, aproximadamente, 39% dos entrevistados possuem o segundo grau completo 

e, aproximadamente, 31% possuem graduação completa. Somente 3% possuem o primeiro 

grau completo e 4% possuem mestrado/doutorado. Por outro lado, 23,5% possuem pós-

graduação completa. Somente 19 entrevistados não responderam essa questão (6,0%). A 

seguir, é feita a descrição da renda dos entrevistados por meio da TAB. 4. 
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TABELA 4 - Distribuição dos entrevistados segundo a renda 

Renda Frequência Percentual Percentual Ac. 

Até R$ 1.191,47 21 6,7 6,7 

R$ 1.191,48  a  R$ 

1.593,43 
42 13,4 20,1 

R$ 1.593,44  a  R$ 

1.911,28 
33 10,5 30,7 

R$ 1.911,29  a  R$ 

2.528,61 
63 20,1 50,8 

R$ 2.528,62  a  R$ 

3.287,42 
33 10,5 61,3 

R$ 3.287,43 a  R$ 4.288,19 28 8,9 70,3 

R$ 4.288,20  a  R$ 

5.695,06 
36 11,5 81,8 

Acima de 5.695,06 57 18,2 100,0 

Total 313 100,0 - 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Os resultados demonstram que  a renda dos entrevistados, é bem homogênea, os índices 

indicam que  20% possuem renda entre R$1.191,48  a  R$1.593,43 e somente 6,7% possuem 

renda de até R$1.191,47. Aproximadamente 82% dos entrevistados possuem renda de até 

R$5.695,06. Apenas 4 pessoas não responderam essa questão (1,3%). Outra questão 

importante na descrição dos respondentes se refere à localização regional do exercício do 

trabalho, (interior ou Capital). Assim, construiu-se a TAB. 5, que mostra a distribuição dos 

entrevistados, segundo o local de trabalho.  

 

 
TABELA 5 - Distribuição dos entrevistados segundo local de trabalho 

Sexo Frequência Percentual 

Interior 160 50,5 

Capital 157 49,5 

Total 317 100,0 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os entrevistados possuem distribuição homogênea em relação ao local de 

trabalho, sendo que metade se encontra na Capital e, a outra metade, no interior do Estado de 

Minas Gerais. A TAB. 6 apresenta a  descrição dos entrevistados de acordo com o tempo de 

trabalho na empresa.  
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TABELA 6 - Distribuição dos entrevistados por tempo de trabalho na empresa 

Tempo Frequência Percentual Percentual Ac. 

Até 10 anos 69 23,3 23,3 

De 10,1 até 20 anos 107 36,1 59,5 

De 20,1 a 30 anos 82 27,7 87,2 

Mais de 30 anos 38 12,8 100,0 

Total 296 100,0 - 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir da análise da TAB. 6, é possível observar que 36% dos entrevistados possuem entre 

10 e 20 anos de trabalho na organização, e  13% da amostra possuem mais de 30 anos de 

atuação na empresa. A seção descreve as questões relativas ao clima organizacional e clima 

de segurança. 

 

 

5.2 Avaliação percebida da satisfação dos benefícios 

 

 

5.2.1 Atratividade dos benefícios 

 

 

A avaliação da percepção dos entrevistados com relação à atratividade dos benefícios foi 

realizada por meio da nota média obtida em cada questão e o seu respectivo intervalo com 

95% de confiança (IC 95%).  

 

A TAB. 7,  a seguir, apresenta os resultados obtidos para a atratividade dos benefícios, de 

acordo com a percepção dos entrevistados. Os resultados indicam a média das respostas de 

cada um dos itens e seus respectivos intervalos de confiança. 
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TABELA 7 - Média e IC 95% para os itens da atratividade dos benefícios 

Questões Média IC 95% 

Assistência médica 7,91 7,70 8,13 

Assistência odontológica 7,38 7,13 7,63 

Reembolsos médicos 6,56 6,29 6,82 

Reembolsos odontológicos 6,59 6,31 6,86 

Cartão refeição/alimentação 8,62 8,42 8,82 

Cesta básica 8,33 8,12 8,54 

Seguro de vida em grupo 7,04 6,78 7,29 

Auxílio funeral 7,08 6,82 7,33 

Empréstimo em consignação 7,23 6,96 7,49 

Assistência especial 7,10 6,82 7,39 

Auxílio educação 6,33 6,04 6,62 

Lanche padrão 6,78 6,50 7,06 

Vale transporte 6,79 6,49 7,09 

Convênios (farmácia, ótica, 

livrarias) 
6,58 6,28 6,87 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a atratividade dos benefícios é satisfatória para todos os benefícios 

concedidos pela empresa, de acordo com a percepção dos entrevistados, apresentando uma 

nota média elevada, acima de 5 para todos os itens. Assim, todos os itens foram considerados 

satisfatórios, de acordo com os respondentes.  

 

Percebe-se ainda que o item mais bem avaliado, na visão dos respondentes, foi o cartão 

refeição/alimentação, com nota média de 8,62 e IC 95% (8,42-8,82). Já o item Auxílio 

educação foi o que apresentou menor nota, com média 6,33 e IC 95% (6,04-6,62). A 

comparação da percepção dos entrevistados sobre a atratividade dos benefícios a seguir é 

realizada por faixa etária. 
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TABELA 8 - Descrição da percepção de atratividade dos benefícios por faixa etária dos entrevistados 

Faixa Etária Média Mediana Desvio Padrão 

Até 30 anos 7,4 7,4 1,2 

De 31 a 40 anos 7,1 7,0 1,4 

De 41 a 50 anos 7,0 7,2 1,7 

De 51 a 60 anos 7,6 7,6 1,5 

Mais de 60 anos 6,9 6,9 0,8 

Geral 7,2 7,3 1,6 

 Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,191      

 

A partir da análise da TAB. 8, é possível observar que a atratividade dos benefícios é mais 

bem avaliada para o grupo com idade entre 50 e 60 anos, e, a menor, para o grupo com idade 

entre 30 e 40 anos. Perceba-se, contudo, que não existe um padrão de crescimento que segue a 

idade, não existindo associação entre a faixa etária e a percepção sobre a atratividade dos 

benefícios. A probabilidade de significância do teste de Kruskal-Wallis mostra que não existe 

diferença significativa entre os grupos de idade quanto à percepção da atratividade dos 

benefícios. Esta análise é realizada também para os grupos de escolaridade. Os resultados são 

mostrados, a seguir, pela TAB. 9. 

 

 
TABELA 9 - Descrição da percepção de atratividade dos benefícios por escolaridade dos entrevistados 

Escolaridade Média Mediana Desvio Padrão 

Primeiro Grau Completo 6,0 6,2 3,2 

Segundo Grau Completo 7,2 7,2 1,7 

Graduação Completa 7,2 7,5 1,6 

Pós Graduação Completa 7,4 7,3 1,3 

Mestrado 7,7 7,8 3,5 

Doutorado 5,0 5,9 2,1 

Geral 7,2 7,3 1,6 

      Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,309  

 

 

Observa-se que pessoas, com formação de segundo grau até  mestrado, quando da admissão 

na COPASA-MG têm a maior percepção sobre a atratividade dos benefícios. Por outro lado, 

os profissionais com primeiro grau completo e com doutorado apresentam menor percepção 

da atratividade dos benefícios. Note-se contudo, que em relação à escolaridade, também não 

existe um padrão entre as percepções. O teste de Kruskal-Wallis mostra que não existe 
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diferença significativa entre os diferentes grupos de escolaridade quanto à percepção da 

atratividade dos benefícios. A seguir, são descritos os resultados observados para as diferentes 

faixas de renda. 

 

TABELA 10 - Descrição da percepção de atratividade dos benefícios por faixa de renda dos entrevistados 

Renda Média Mediana Desvio Padrão 

Até R$ 1.191,47 7,0 6,8 1,9 

R$ 1.191,48  a  R$ 

1.593,43 
7,1 7,3 1,7 

R$ 1.593,44  a  R$ 

1.911,28 
7,1 6,7 1,8 

R$ 1.911,29  a  R$ 

2.528,61 
7,2 7,2 1,6 

R$ 2.528,62  a  R$ 

3.287,42 
6,8 6,9 1,7 

R$ 3.287,43 a  R$ 4.288,19 7,3 7,5 1,2 

R$ 4.288,20  a  R$ 

5.695,06 
7,2 7,5 1,6 

Acima de 5.695,06 7,3 7,3 1,7 

Geral 7,2 7,3 1,6 

     Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,947. 

 

Verifica-se que pessoas com renda entre aproximadamente R$2.500,00 e R$3.300,00 

apresentam menor concordância com a atratividade dos benefícios, enquanto pessoas com 

renda entre R$3.200,00 e R$4.300,00 apresentam maior concordância. Aqui também os 

resultados indicam não existir relação com o crescimento da renda. A partir do teste de 

Kruskal-Wallis, é possível concluir que não existe diferença significativa entre os grupos de 

faixa de renda em relação à concordância com a atratividade dos benefícios. No item a seguir 

são apresentados os indicadores relativos as implicações  dos benefícios na retenção de 

pessoal na COPASA-MG. 

 

5.2.2 Capacidade de Retenção dos benefícios 

 

 

Esta seção trata da avaliação da capacidade de retenção dos funcionários, promovida por cada 

um dos benefícios, de acordo com a percepção dos mesmos. Para tanto, também serão 

considerados a média e o intervalo de confiança obtidos para as notas atribuídas a cada item.  
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Os resultados obtidos para a capacidade de retenção dos funcionários promovida pelos 

benefícios, de acordo com a percepção dos entrevistados, são descritos, a seguir, na TAB. 11. 

 

 

                TABELA 11 - Capacidade de retenção dos benefícios 

Questões Média IC 95% 

Assistência médica 7,85 7,61 8,08 

Assistência odontológica 7,61 7,36 7,86 

Reembolsos médicos 6,54 6,26 6,82 

Reembolsos odontológicos 6,51 6,23 6,79 

Cartão refeição/alimentação 8,39 8,18 8,60 

Cesta básica 8,20 7,98 8,42 

Seguro de vida em grupo 6,76 6,47 7,04 

Auxílio funeral 6,55 6,24 6,85 

Empréstimo em consignação 6,59 6,28 6,89 

Assistência especial 6,68 6,37 7,00 

Auxílio educação 6,10 5,79 6,42 

Lanche padrão 6,20 5,88 6,52 

Vale transporte 6,18 5,85 6,52 

Convênios (farmácia, ótica, 

livrarias) 
6,14 5,82 6,46 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os itens foram considerados satisfatórios, de acordo com os respondentes.  

 

Novamente o item mais bem avaliado, na visão dos respondentes, foi o cartão 

refeição/alimentação com nota média de 8,39 e IC 95% (8,18-8,60) e o item auxílio educação 

foi o que apresentou a menor nota, com média 6,10 e IC 95% (5,79-6,42). A comparação da 

percepção dos entrevistados sobre a capacidade de retenção é realizada a seguir, por faixa 

etária.  
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TABELA 12 -  Percepção da capacidade de retenção dos benefícios por faixa etária dos entrevistados 

Faixa Etária Média Mediana Desvio Padrão 

Até 30 anos 6,4 6,6 2,3 

De 31 a 40 anos 6,6 6,4 1,8 

De 41 a 50 anos 6,9 7,1 1,9 

De 51 a 60 anos 7,5 7,6 1,7 

Mais de 60 anos 6,9 7,2 1,4 

Geral 6,9 7,1 1,9 

Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,015. 

 

A partir da análise da TAB. 12, é possível observar que a capacidade de retenção dos 

benefícios é mais bem avaliada para o grupo com idade entre 51 e 60 anos, e a menor para o 

grupo com idade até 30 anos. Percebe-se que não há um padrão de crescimento que siga a 

idade, não existindo associação entre a faixa etária e a percepção sobre a atratividade dos 

benefícios. A probabilidade de significância do teste de Kruskal-Wallis mostra que existe 

diferença significativa entre os grupos de idade quanto à percepção da retenção de pessoal 

decorrente dos benefícios concedidos. Pessoas com idade entre 51 e 60 apresentam maior 

concordância com a capacidade de retenção dos benefícios. Esta análise foi realizada também 

levando em consideração a escolaridade dos entrevistados. Os resultados são mostrados, a 

seguir, na TAB. 13. 

 

 
TABELA 13 - Percepção da capacidade de retenção dos benefícios por escolaridade dos entrevistados 

Escolaridade Média Mediana Desvio Padrão 

Primeiro Grau Completo 6,1 7,0 3,7 

Segundo Grau Completo 7,2 7,2 1,8 

Graduação Completa 6,7 6,9 2,0 

Pós Graduação Completa 6,7 7,1 1,7 

Mestrado 7,3 6,6 1,7 

Doutorado 5,1 6,3 2,3 

Geral 6,9 7,1 1,9 

       Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,191  

 

Observe-se que pessoas com segundo grau até mestrado têm a maior percepção sobre a 

capacidade de retenção dos benefícios. Por outro lado, os profissionais com primeiro grau 

completo e com doutorado apresentam menor percepção da capacidade de retenção dos 
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benefícios. Note-se que, em relação à escolaridade, não existe um padrão entre as percepções. 

O teste de Kruskal-Wallis mostra que não existe diferença significativa entre os diferentes 

grupos de escolaridade quanto à percepção da capacidade de retenção dos benefícios. A 

seguir, são descritos os resultados observados para as diferentes faixas de renda. 

 

TABELA 14 - Percepção da capacidade de retenção dos benefícios por faixa de renda dos entrevistados 

 

Renda Média Mediana Desvio Padrão 

Até R$ 1.191,47 7,2 7,5 2,1 

R$ 1.191,48  a  R$ 

1.593,43 
7,1 7,2 2,0 

R$ 1.593,44  a  R$ 

1.911,28 
7,0 7,1 2,1 

R$ 1.911,29  a  R$ 

2.528,61 
7,0 7,0 1,7 

R$ 2.528,62  a  R$ 

3.287,42 
6,6 6,8 2,3 

R$ 3.287,43 a  R$ 4.288,19 6,6 6,4 1,8 

R$ 4.288,20  a  R$ 

5.695,06 
7,0 7,4 2,1 

Acima de 5.695,06 6,7 6,6 1,9 

Geral 6,9 7,1 1,9 

      Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,647. 

 

Percebe-se que pessoas com renda entre aproximadamente R$2.500,00 e R$4.300,00 

apresentam menor concordância com a capacidade de retenção dos benefícios e pessoas com 

renda de até R$1.200,00 apresentam maior concordância. Aqui também não existe relação 

com o crescimento da renda. A partir do teste de Kruskal-Wallis, é possível concluir que não 

há diferença significativa entre os grupos de faixa de renda em relação à concordância com a 

capacidade de retenção dos benefícios. O item seguinte apresenta os resultados obtidos entre 

as benefícios concedidos e as manifestações de satisfação.  

 

 

5.2.3 Satisfação Geral com os benefícios  

 

 

As percepções de satisfação dos entrevistados com os benefícios será tratada nesta seção. 

Novamente, serão trabalhadas a média e o intervalo de confiança, e o raciocínio utilizado nas 

últimas seções. Os resultados obtidos são apresentados pela TAB. 15, descrita a seguir.   
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TABELA 15 - Média e IC 95% para os itens para satisfação com os benefícios 

Questões Média IC 95% 

Assistência médica 8,03 7,80 8,26 

Assistência odontológica 7,86 7,62 8,10 

Reembolsos médicos 6,91 6,63 7,18 

Reembolsos odontológicos 6,86 6,58 7,14 

Cartão refeição/alimentação 8,56 8,37 8,75 

Cesta básica 8,40 8,20 8,60 

Seguro de vida em grupo 7,02 6,76 7,28 

Auxílio funeral 6,75 6,46 7,04 

Empréstimo em consignação 6,86 6,57 7,15 

Assistência especial 6,92 6,63 7,21 

Auxílio educação 6,55 6,24 6,85 

Lanche padrão 6,54 6,23 6,85 

Vale transporte 6,60 6,29 6,91 

Convênios (farmácia, ótica, 

livrarias) 
6,43 6,12 6,74 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir da análise da TAB. 15, é possível perceber, de acordo com a percepção dos 

entrevistados, que a satisfação com os benefícios concedidos apresentam elevados índices. 

 

O item mais bem avaliado, mais uma vez, foi o cartão refeição/alimentação, com nota média 

de 8,56 e IC 95% (8,37-8,75) e o item convênios foi o que apresentou a menor nota, com 

média 6,43 e IC 95% (6,12-6,74). A comparação da percepção dos entrevistados sobre a 

satisfação geral com os benefícios é realizada, a seguir, por faixa etária. 
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TABELA 16 - Percepção da satisfação geral com os benefícios por faixa etária dos entrevistados 

Faixa Etária Média Mediana Desvio Padrão 

Até 30 anos 7,1 7,1 1,8 

De 31 a 40 anos 7,0 7,1 1,6 

De 41 a 50 anos 7,0 7,1 1,8 

De 51 a 60 anos 7,7 8,0 1,7 

Mais de 60 anos 7,2 7,2 1,2 

Geral 7,2 7,2 1,8 

Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,094.  

 

A partir da análise da TAB. 16, é possível observar que a satisfação com os benefícios é maior 

no grupo com idade entre 51 e 60 anos, e a menos bem avaliada para o grupo com idade entre 

31 e 50 anos. Perceba-se que não existe um padrão de crescimento que segue a idade, não 

existindo associação entre a faixa etária e a percepção sobre a satisfação dos entrevistados em 

relação aos benefícios praticados. A probabilidade de significância do teste de Kruskal-Wallis 

mostra que não existe diferença significativa entre os grupos de idade quanto à percepção da 

satisfação  dos benefícios concedidos. Esta análise é realizada também para os grupos de 

escolaridade. Os resultados são mostrados, a seguir, pela TAB. 17. 

 

 
TABELA 17 - Descrição da percepção da satisfação geral com os benefícios por escolaridade dos 

entrevistados 

 

Escolaridade 
Média Mediana Desvio Padrão 

Primeiro Grau Completo 7,4 7,6 2,5 

Segundo Grau Completo 7,3 7,5 1,8 

Graduação Completa 6,8 7,1 2,0 

Pós Graduação Completa 7,1 7,1 1,7 

Mestrado 7,7 7,8 1,8 

Doutorado 5,7 5,5 0,9 

Geral 7,2 7,2 1,8 

       Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,282. 

 

 

Observa-se que pessoas com mestrado aprestam maiores índices de satisfação com os 

benefícios concedidos. Por outro lado, os profissionais com doutorado demonstram índices  

menores da satisfação geral com os benefícios quando comparados com os demais 

entrevistados. Nota-se que, em relação à escolaridade, também não existe um padrão entre as 
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percepções. O teste de Kruskal-Wallis mostra que não existe diferença significativa, entre os 

diferentes grupos de escolaridade, quanto à satisfação geral com os benefícios. A seguir, são 

descritos os resultados observados para as diferentes faixas de renda (Tabela 18). 

 

 
TABELA 18 - Percepção da satisfação geral com os benefícios por faixa de renda dos entrevistados 

Renda Média Mediana Desvio Padrão 

Até R$ 1.191,47 7,1 8,1 2,2 

R$ 1.191,48  a  R$ 

1.593,43 
7,5 7,6 1,7 

R$ 1.593,44  a  R$ 

1.911,28 
7,3 7,4 1,7 

R$ 1.911,29  a  R$ 

2.528,61 
7,0 7,0 1,7 

R$ 2.528,62  a  R$ 

3.287,42 
6,7 7,3 2,4 

R$ 3.287,43 a  R$ 4.288,19 6,9 6,7 1,4 

R$ 4.288,20  a  R$ 

5.695,06 
7,3 7,8 1,8 

Acima de 5.695,06 7,2 7,1 1,7 

Geral 7,2 7,2 1,8 

      Fonte: Dados da pesquisa - P-valor Kruskal-Wallis: 0,787.  

 

Percebe-se que pessoas com renda entre  R$2.500,00 e R$3.300,00 apresentam menor 

concordância com a satisfação geral com os benefício. Já as pessoas com renda entre 

R$1.200,00 e R$1.600,00 apresentam maior satisfação. Aqui também não existe relação com 

o crescimento da renda. A partir do teste de Kruskal-Wallis, é possível concluir que não existe 

diferença significativa entre os grupos de faixa de renda em relação à satisfação geral com a 

atratividade dos benefícios. A avaliação da satisfação geral com o pacote de benefícios e com 

a empresa será apresentada na próxima seção. 
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5.2.4 Satisfação com o Pacote de Benefícios e com a Empresa 

 

 

Esta seção apresenta a percepção geral dos entrevistados com o pacote de benefícios oferecido 

pela empresa. A TAB. 19, descrita a seguir, apresenta a média e o respectivo intervalo de 

confiança para estes itens. 

 

TABELA 19 - Média e IC 95% para os itens para satisfação o pacote de benefícios e com a empresa 

Questões Média IC 95% 

Pacote de Benefícios 7,70 7,49 7,90 

Empresa 7,64 7,42 7,85 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observe-se, a partir da análise da TAB. 19, que a satisfação com o pacote de benefícios média 

de 7,70 e intervalo de confiança variando de 7,49 a 7,90, com 95% de confiança, mostrando 

grande tendência à satisfação dos funcionários com estes itens. 

 

A satisfação com a organização também apresenta grande aderência, sendo que a nota média, 

obtida para a avaliação dos entrevistados, é de 7,64, variando de 7,42 a 7,85, com 95% de 

confiança. 

 

É importante ressaltar que as notas obtidas para capacidade de retenção foram inferiores às 

obtidas para atratividade dos benefícios e satisfação geral com cada um dos itens. Assim, 

conclui-se que os benefícios possuem grande capacidade de atração e promoção da satisfação, 

porém não são preponderantes para retenção dos colaboradores. 

 

5.3 Avaliação da Confiabilidade das Escalas 

 

 

Antes de avaliar a relação entre a atratividade, capacidade de retenção e satisfação com os 

benefícios oferecidos e a satisfação geral com o pacote de benefícios e com a organização, é 

preciso avaliar a adequação das escalas utilizadas para mensurar cada uma dessas variáveis. 

Para tanto, utilizou-se o teste de confiabilidade interna dos dados, alfa de Cronbach. A partir 
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desse método, conclui-se que a consistência interna das escalas é boa quando o valor 

encontrado está acima do nível mínimo aceitável, que é de 0,6 (HAIR et al., 2009). 

 

Para avaliar o impacto individual de cada uma das questões na confiabilidade das escalas 

utilizadas, utilizou-se o mesmo teste, porém excluindo-se o item avaliado. Se este item for 

realmente importante para a adequação das escalas, o valor de alfa diminuirá 

substancialmente em relação ao valor geral obtido, ficando abaixo do nível mínimo de 0,6. 

Por outro lado, se a questão retirada impacta de forma negativa na adequação das escalas, o 

valor de alfa será bem maior que o obtido para todos os itens. 

 

A TAB. 20, a seguir, apresenta o valor de alfa obtido para cada um dos construtos utilizados 

no estudo e quais foram necessários inverter o sentido da pergunta ou excluir do estudo, de 

forma a adequar as escalas. 

 

TABELA 20 - Alfa de Cronbach avaliado para cada um dos construtos 

Variável Itens Invertidos Itens Excluídos 
Alfa de 

Cronbach Final 

 

Atratividade 

 

- - 0,928 

Capacidade de Retenção - - 0,948 

Satisfação Geral - - 0,947 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pela análise ise da TAB. 20 é possível observar que, para obter a confiabilidade das escalas 

para as variáveis avaliadas, não foi necessário realizar nenhuma modificação nas questões 

levantadas. Observe-se que existe adequação das escalas utilizadas para mensurar todos os 

construtos estudados. 
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5.4 Fatores Associados à Satisfação com o Pacote de Benefícios 

 

 

5.4.1 Construtos Associados à Satisfação com o Pacote de Benefícios 

 

 

Para avaliar quais fatores estão associados à satisfação geral com o Pacote de Benefícios da 

empresa, procedeu-se à análise de regressão linear. A intenção foi verificar  se existe alguma 

associação entre as itens de satisfação e o pacote de benefícios, e ainda, identificar o sentido 

dessa relação, se direta ou inversa. 

 

Inicialmente, construiu-se o teste de significância do modelo (ANOVA) para identificar quais 

fatores influenciam, de forma significativa, na variável (satisfação geral com o pacote de 

benefícios). De acordo com a análise de variância, observou-se uma probabilidade de 

significância menor que 0,001, o que mostra que existem evidências amostrais de que ao 

menos uma, das características avaliadas, impacta de forma significativa nos resultados, de 

acordo com a percepção dos respondentes, mostrando o ajuste do modelo aos dados. O 

modelo obtido é apresentado na TAB. 21, descrita a seguir. 

 

 
TABELA 21 – Teste ANOVA para Satisfação Geral com Pacote de Benefícios 

Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 

β 

Padronizado 

Sig. 

(Coeficientes) 

R
2
 

Ajustado 

P-valor 

(ANOVA) 

Satisfação 

Geral com 

Pacote de 

Benefícios 

Atratividade 0,273 < 0,001 

0,593 < 0,001 
Capacidade de 

Retenção 
0,133 0,041 

Satisfação 

Geral 
0,441 < 0,001 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do modelo de regressão, percebeu-se que todas as questões utilizadas para avaliar a 

qualidade da satisfação impactam, de forma significativa, na satisfação geral com o pacote de 

benefícios. Assim, conclui-se que a atratividade dos benefícios, a capacidade de retenção e a 

satisfação geral com os benefícios influencia de forma significativa a satisfação com o pacote 

de benefícios.  
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O valor absoluto do coeficiente padronizado β mostra a importância relativa de cada uma das 

questões. Assim, a Satisfação Geral é, de acordo com os respondentes, a que mais impacta na 

satisfação com o pacote de benefícios, seguida pela Atratividade e, por último, a Capacidade 

de Retenção dos benefícios. 

 

O coeficiente de determinação ajustado (R
2
 aj.), obtido para o modelo, foi de 0,593, 

mostrando que 59,3% da variabilidade satisfação com o pacote de benefícios é explicada pela 

atratividade, capacidade de retenção e satisfação geral. Considerando esse valor e que a 

significância geral do modelo (ANOVA) e dos coeficientes foram aceitáveis, considerou-se o 

modelo ajustado como satisfatório, por conseguir explicar cerca de 60% da satisfação com o 

pacote de benefícios. 

 

Após essa constatação, passou-se à interpretação do modelo final. Observe-se que todas as 

questões tiveram coeficientes padronizados (β‟s) positivos, indicando relação direta com a 

satisfação com o pacote de benefícios. Assim, conclui-se que, quanto maior a nota atribuída 

para cada dimensão atratividade, capacidade de retenção e satisfação geral, maior será a 

satisfação com o pacote de benefícios.  

 

O próximo passo foi a validação do modelo por meio da análise de resíduos, com a 

identificação e tratamento de outliers e avaliação das suposições de normalidade, variância 

constante e independência dos resíduos. Para identificação dos outliers do modelo de 

regressão, considerou-se como tal, resíduos do modelo, cujo valor deve ser no máximo 2,5 em 

módulo. Do modelo final obtido, não foram identificados pontos anormais. 

 

O modelo de regressão é construído sobre as suposições de que os resíduos são normalmente 

distribuídos, independentes uns dos outros e com variância constante em torno da média 0. A 

avaliação da normalidade dos resíduos mostrou que estes seguem uma distribuição 

aproximadamente normal, com variância constante em torno da média 0, e que esses são 

independentes.  

 

Conclui-se, portanto, de acordo com a percepção dos funcionários, que a atratividade, 

capacidade de retenção e a satisfação geral são adequados para explicar a satisfação geral com 

o pacote de benefícios, validando as conclusões obtidas do modelo de regressão. 
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5.4.2 Itens Associados à Satisfação com o Pacote de Benefícios 

 

 

Para avaliar quais itens, dentro de cada uma das questões, mais impacta na satisfação geral 

com o pacote de benefícios, construiu-se um segundo modelo de regressão, agora 

considerando, como variáveis explicativas, os itens de cada uma das questões de atratividade, 

capacidade de retenção e satisfação geral. 

 

O primeiro passo foi identificar um modelo inicial, por meio do método stepwise (passo a 

passo), que seleciona, dentre as variáveis explicativas, o conjunto que melhor explica a 

satisfação geral com o pacote de benefícios, incluindo uma a uma no modelo geral (se p-valor 

é menor que 0,25) e retirando as que se tornarem insignificantes no decorrer da construção do 

modelo (se p-valor é maior que 0,25).  

 

Ao final, avaliou-se, dentre as variáveis que permaneceram, a que continha o maior p-valor. 

Se este valor foi maior que 0,05, essa variável foi retirada do modelo. Procedeu-se, com essa 

rotina, até que todas as variáveis do modelo ficassem com p-valor inferiores a 0,05. 

 

Obteve-se, assim, um modelo significativo com uma probabilidade de significância da análise 

de variância (ANOVA) menor que 0,01. Percebeu-se que os itens atratividade do cartão 

refeição/alimentação, atratividade do lanche padrão, capacidade de retenção do auxílio escola 

COPASA-MG, satisfação com o cartão refeição/alimentação, satisfação com o auxílio escola 

COPASA-MG e a satisfação com o lanche padrão influenciam de forma significativa a 

satisfação dos funcionários. Os resultados do modelo final são descritos a seguir pela TAB. 

22, descrita a seguir. 
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TABELA 22 – Teste ANOVA  para Satisfação Geral com Pacote de Benefícios(Modelo Final) 

Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 

β 

Padronizado 

Sig. 

(Coeficientes) 

R
2
 

Ajustado 

P-valor 

(ANOVA) 

Satisfação 

Geral com 

Pacote de 

Benefícios 

Atratividade Cartão 

Refeição/Alimentação 
0,102 0,030 

0,616 < 0,001 

Atratividade do 

Lanche Padrão 
0,175 0,001 

Capacidade de 

Retenção Auxílio 

Escola 

0,149 0,017 

Satisfação Cartão 

Refeição/Alimentação 
0,290 < 0,001 

Satisfação Auxílio 

Escola 
0,181 0,006 

Satisfação Lanche 

Padrão 
0,147 0,016 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O valor absoluto do coeficiente padronizado β mostra a importância relativa de cada uma das 

questões. Assim, a satisfação geral com o cartão alimentação apresenta maior impacto na 

satisfação geral com o pacote de benefícios e o menor impacto é da atratividade do cartão 

refeição/alimentação. 

 

O coeficiente de determinação ajustado (R
2
 aj.), obtido para o modelo, foi de 0,616, 

mostrando que o modelo possui grande capacidade preditiva, sendo esta de 61,6%. Após essa 

constatação, passou-se à interpretação do modelo final. Observe-se que todas as questões 

tiveram coeficientes padronizados (β‟s) positivos, indicando relação direta com a satisfação 

com o pacote de benefícios. Assim, conclui-se que, quanto maior a nota atribuída para cada 

uma das questões descritas na TAB. 13, maior será a satisfação com o pacote de benefícios.  

 

O próximo passo foi a validação do modelo por meio da análise de resíduos, com a 

identificação e tratamento de outliers e avaliação das suposições de normalidade, variância 

constante e independência dos resíduos. A validação do modelo obtido é feita por meio da 

análise de resíduos, que também é utilizada para identificação e tratamento dos outliers 

identificados, ou seja, dos pontos não usuais. Para identificação dos outliers do modelo de 

regressão, consideraram-se, como tal, resíduos do modelo, cujo valor deve ser no máximo 2,5 

em módulo. Do modelo final obtido, não foram identificados pontos anormais. 
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O modelo de regressão é construído sobre as suposições de que os resíduos são normalmente 

distribuídos, independentes uns dos outros e com variância constante em torno da média 0. A 

avaliação da normalidade dos resíduos mostrou que estes seguem uma distribuição 

aproximadamente normal com variância constante em torno da média 0 e que esses são 

independentes. Conclui-se, portanto, que o modelo é adequado e são válidas as conclusões 

obtidas do mesmo. A investigação dos fatores associados à satisfação com a empresa é 

descrita a seguir, na seção 6. 

 

 

5.5 Fatores Associados à Satisfação com a Empresa 

 

 

5.5.1 Construtos Associados à Satisfação com a Empresa 

 

 

Esta seção trata da investigação dos fatores associados à satisfação geral com a empresa. Os 

mesmos procedimentos utilizados na seção 5 foram seguidos nesta seção. Assim, construiu-se 

o teste de significância do modelo (ANOVA) para identificar quais fatores influenciam, de 

forma significativa, na variável resposta, a satisfação com a empresa.  

 

De acordo com a análise de variância, observou-se uma probabilidade de significância menor 

que 0,001, o que mostra que existem evidências amostrais de que, ao menos uma das 

características avaliadas, impacta de forma significativa nos resultados, de acordo com a 

percepção dos respondentes, mostrando o ajuste do modelo aos dados. O modelo obtido é 

apresentado na TAB. 23, descrita a seguir. 
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TABELA 23 – Teste ANOVA para Satisfação final  com a Empresa 

Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 

β 

Padronizado 

Sig. 

(Coeficientes) 

R
2
 

Ajustado 

P-valor 

(ANOVA) 

Satisfação 

Geral com a 

Empresa 

Atratividade 0,124 0,052 

0,413 < 0,001 
Capacidade de 

Retenção 
0,165 0,036 

Satisfação 

Geral 
0,441 < 0,001 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A partir do modelo de regressão, percebeu-se que somente a capacidade de retenção dos 

benefícios e a satisfação geral com os benefícios impactam de forma significativa na 

satisfação geral com a empresa. Já a atratividade não apresentou influência significativa na 

resposta.  

 

O valor absoluto do coeficiente padronizado β mostra a importância relativa de cada uma das 

questões. Assim, a Satisfação Geral com os benefícios novamente é, de acordo com os 

respondentes, a que mais impacta na satisfação com a organização. 

 

O coeficiente de determinação ajustado (R
2
 aj.), obtido para o modelo, foi de 0,413, 

mostrando que 41,3% da variabilidade da satisfação com a empresa é explicada pela 

capacidade de retenção e satisfação geral dos respondentes. Considerando esse valor e que a 

significância geral do modelo (ANOVA) e dos coeficientes foram aceitáveis, considerou-se o 

modelo ajustado como satisfatório, por conseguir explicar cerca de 40% da satisfação com o 

pacote de benefícios. 

 

Após essa constatação, passou-se à interpretação do modelo final. Observe-se que todas as 

questões tiveram coeficientes padronizados (β‟s) positivos, indicando relação direta com a 

satisfação com a empresa. Assim, conclui-se que, quanto maior a nota atribuída para 

capacidade de retenção e satisfação geral, maior será a satisfação com a organização.  

 

O próximo passo foi a validação do modelo por meio da análise de resíduos, com a 

identificação e tratamento de outliers e avaliação das suposições de normalidade, variância 

constante e independência dos resíduos. Após essas análises, concluiu-se que o modelo é 

satisfatório por satisfazer as suposições e não apresentar outliers.  
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Conclui-se, portanto, de acordo com a percepção dos funcionários, a  capacidade de retenção 

dos benefícios e a satisfação geral com os mesmos são adequados para explicar a satisfação 

geral com a empresa, validando as conclusões obtidas do modelo de regressão. 

 

 

5.5.2 Itens Associados à Satisfação com a Empresa 

 

 

 

Para avaliar quais itens, dentro de cada uma das questões, mais impacta na satisfação geral 

com a organização, construiu-se um segundo modelo de regressão, agora considerando com 

variáveis explicativas os itens de cada uma das questões de atratividade, capacidade de 

retenção e satisfação geral. 

 

O primeiro passo foi identificar um modelo inicial por meio do método stepwise (passo a 

passo), que seleciona, dentre as variáveis explicativas, o conjunto que melhor explica a 

satisfação com a empresa, incluindo uma a uma no modelo geral (se p-valor é menor que 

0,25) e retirando as que se tornarem insignificantes no decorrer da construção do modelo (se 

p-valor é maior que 0,25).  

 

Ao final, avaliou-se, dentre as variáveis que permaneceram, a que continha o maior p-valor. 

Se esse valor foi maior que 0,05, esta variável foi retirada do modelo. Procedeu-se, com essa 

rotina, até que todas as variáveis do modelo ficassem com p-valor inferiores a 0,05. 

 

Obteve-se, assim, um modelo significativo, com uma probabilidade de significância da 

análise de variância (ANOVA) menor que 0,01. Percebeu-se que os itens atratividade do 

cartão refeição/alimentação, atratividade do lanche padrão, capacidade de retenção do auxílio 

escola COPASA-MG, satisfação com o cartão refeição/alimentação, satisfação com o auxílio 

escola COPASA-MG e a satisfação com o lanche padrão influenciam de forma significativa a 

satisfação dos funcionários. Os resultados do modelo final são descritos, a seguir, pela TAB. 

24. 
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TABELA 24 - Modelo final (Satisfação Geral com a Empresa) 

 Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 

β 

Padronizado 

Sig. 

(Coeficientes) 

R
2
 

Ajustado 

P-valor 

(ANOVA) 

Satisfação Geral 

com a Empresa 

Capacidade de 

Retenção Assist. 

Médica 

0,349 < 0,001 

0,407 < 0,001 Satisfação Cesta 

Básica 
0,260 < 0,001 

Satisfação 

Lanche Padrão 
0,204 < 0,001 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O valor absoluto do coeficiente padronizado β mostra a importância relativa de cada uma das 

questões. Assim, a capacidade de retenção do benefício assistência médica, a satisfação com a 

cesta básica e o lanche padrão apresentam maior impacto na satisfação geral com a empresa. 

 

O coeficiente de determinação ajustado (R
2
 aj.), obtido para o modelo, foi de 0,407, 

mostrando que o modelo possui grande capacidade preditiva, sendo esta de aproximadamente 

41%. 

 

Após essa constatação, passou-se à interpretação do modelo final. Observe-se que todas as 

questões tiveram coeficientes padronizados (β‟s) positivos, indicando relação direta com a 

satisfação com a empresa. Assim, conclui-se que, quanto maior a nota atribuída para cada 

uma das questões descritas na TAB. 15, maior será a satisfação com a organização.  

 

O modelo de regressão foi satisfatório, tendo em vista a aderência às suposições e não 

existência de outliers. Conclui-se, portanto, que o modelo é adequado e são válidas as 

conclusões obtidas do mesmo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo dessa pesquisa consistiu em analisar se os benefícios sociais, oferecidos pela 

empresa pesquisada, satisfazem os profissionais, atraindo e retendo as pessoas. Buscou-se 

verificar se os empregados consideram que os benefícios sociais oferecidos pela empresa 

proporcionam satisfação profissional, de modo a atrair e reter os empregados. 

 

A satisfação profissional busca integrar o trabalhador em seu ambiente de trabalho, 

satisfatoriamente, a fim de que haja um equilíbrio em sua vida pessoal e profissional. 

 

Os Benefícios oferecidos pela empresa consistem em atitudes de maximizar os impactos 

positivos sobre a satisfação profissional.  

 

A pesquisa permite perceber que a maioria dos entrevistados (62%) é do sexo masculino, 

sendo que somente 38% são do sexo feminino.  

 

Os respondentes possuem entre 41 e 50 anos, sendo que somente 8,7% possuem 30 anos ou 

menos, e que 2,0% possuem mais de 60 anos. Mais de 70% possuem até 50 anos. 

 

Aproximadamente, 39% dos entrevistados possuem o segundo grau completo; 

aproximadamente, 31% possuem graduação completa. Somente 3% possuem o primeiro grau 

completo e 4% possuem mestrado/doutorado. Por outro lado, 23,5% possuem pós-graduação 

completa. 

 

A distribuição dos entrevistados, segundo a renda, é bem homogênea, sendo que 20% 

possuem renda entre R$1.191,48 a R$1.593,43. Somente 6,7% possuem renda de até 

R$1.191,47. Aproximadamente 82% dos entrevistados possuem renda de até R$5.695,06. 

 

Os entrevistados possuem distribuição homogênea em relação ao local de trabalho, sendo que 

metade se encontra na capital e, a outra metade, no interior do Estado de Minas Gerais. 

 

É possível observar que 36% dos entrevistados possuem entre 10 e 20 anos de trabalho na 

organização. Somente 13% possuem mais de 30 anos de atuação na empresa. 
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A atratividade dos benefícios é satisfatória para todos os benefícios concedidos pela empresa, 

de acordo com a percepção dos entrevistados, apresentando uma nota média elevada, acima 

de 5, para todos os itens, sendo que todos os Intervalos de Confiança estão acima de 5. Assim, 

todos os itens foram considerados satisfatórios, de acordo com os respondentes. O item mais 

bem avaliado, na visão dos respondentes foi o cartão refeição/alimentação, com nota média de 

8,62 e IC 95% (8,42-8,82). Já o item auxílio educação foi o que apresentou menor nota, com 

média 6,33 e IC 95% (6,04-6,62).  

 

A atratividade dos benefícios é mais bem avaliada para o grupo com idade entre 50 e 60 anos, 

e a menor para o grupo com idade entre 30 e 40 anos.  

 

As pessoas com segundo grau até com mestrado têm a maior percepção sobre a atratividade 

dos benefícios. Por outro lado, os profissionais com primeiro grau completo e com doutorado 

apresentam menor percepção da atratividade dos benefícios. Em relação à escolaridade, 

também não existe um padrão entre as percepções. 

 

As pessoas com renda entre aproximadamente R$2.500,00 e R$3.300,00 apresentam menor 

concordância com a atratividade dos benefícios e pessoas, com renda entre R$3.200,00 e 

R$4.300,00 apresentam maior concordância. 

 

A percepção dos entrevistados, da capacidade de retenção dos itens, também é satisfatória, 

sendo que a nota média da avaliação dos funcionários foi elevada, acima de 5 para todos os 

itens, sendo que todos os Intervalos de Confiança estão acima de 5. Assim, todos os itens 

foram considerados satisfatórios, de acordo com os respondentes. O item mais bem avaliado, 

na visão dos respondentes foi o cartão refeição/alimentação, com nota média de 8,39 e IC 

95% (8,18-8,60), e o item auxílio educação foi o que apresentou a menor nota, com média 

6,10 e IC 95% (5,79-6,42). 

 

A capacidade de retenção dos benefícios é mais bem avaliada para o grupo com idade entre 

50 e 60 anos, e, a menor, para o grupo com idade até 30 anos. Não existe um padrão de 

crescimento que siga a idade, não existindo associação entre a faixa etária e a percepção sobre 

a atratividade dos benefícios. Existe diferença significativa entre os grupos de idade quanto à 
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percepção da atratividade dos benefícios, sendo que pessoas com idade entre 50 e 60 

apresentam maior concordância com a capacidade de retenção dos benefícios. 

 

Pessoas com segundo grau até com mestrado têm a maior percepção sobre a capacidade de 

retenção dos benefícios. Por outro lado, os profissionais com primeiro grau completo e com 

doutorado apresentam menor percepção da capacidade de retenção dos benefícios. Em relação 

à escolaridade, também não existe um padrão entre as percepções. Não existe diferença 

significativa entre os diferentes grupos de escolaridade quanto à percepção da capacidade de 

retenção dos benefícios. 

 

Pessoas com renda entre aproximadamente R$2.500,00 e R$4.300,00 apresentam menor 

concordância com capacidade de retenção dos benefícios, e pessoas com renda de até 

R$1.200,00 apresentam maior concordância. Não existe diferença significativa entre os 

grupos de faixa de renda em relação à concordância com a capacidade de retenção dos 

benefícios. 

 

É possível perceber, de acordo com a percepção dos entrevistados, que a satisfação geral com 

cada um dos benefícios também é muito forte, sendo que a nota média da avaliação dos 

funcionários foi elevada, acima de 5 para todos os itens e todos os Intervalos de Confiança 

estão acima de 5. O item mais bem avaliado, mais uma vez, foi o cartão refeição/alimentação, 

com nota média de 8,56 e IC 95% (8,37-8,75) e o item convênios foi o que apresentou a 

menor nota, com média 6,43 e IC 95% (6,12-6,74). 

 

É possível observar que a satisfação geral com os benefícios é mais bem avaliada para o 

grupo com idade entre 50 e 60 anos e, a menor, para o grupo com idade entre 30 e 50 anos. 

Perceba-se que não existe um padrão de crescimento que siga a idade, não existindo 

associação entre a faixa etária e a percepção sobre a atratividade dos benefícios. Não existe 

diferença significativa entre os grupos de idade quanto à percepção da atratividade dos 

benefícios. 

 

Pessoas com mestrado têm a maior satisfação geral com os benefícios. Por outro lado, os 

profissionais com doutorado representam menor percepção da satisfação geral com os 

benefícios. Em relação à escolaridade, também não existe um padrão entre as percepções, e 
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não existe diferença significativa entre os diferentes grupos de escolaridade quanto à 

satisfação geral com os benefícios. 

 

Pessoas com renda entre aproximadamente R$2.500,00 e R$3.300,00 apresentam menor 

concordância com a satisfação geral com os benefícios, e pessoas com renda entre R$1.200,00 

e R$1.600,00 apresentam maior concordância. Não existe relação com o crescimento da 

renda, e não existe diferença significativa entre os grupos de faixa de renda em relação à 

satisfação geral com a atratividade dos benefícios. 

 

A satisfação com o pacote de benefícios é grande, com média de 7,70 e um intervalo de 

confiança variando de 7,49 a 7,90 com 95% de confiança, mostrando grande tendência à 

satisfação dos funcionários com esses itens. A satisfação com a organização também 

apresenta grande aderência, sendo que a nota média obtida para a avaliação dos entrevistados 

é de 7,64, variando de 7,42 a 7,85, com 95% de confiança. Importante ressaltar que as notas 

obtidas para capacidade de retenção foram inferiores às obtidas para atratividade dos 

benefícios e satisfação geral com cada um dos itens. Assim, conclui-se que os benefícios 

possuem grande capacidade de atração e promoção da satisfação, porém não são 

preponderantes para retenção dos colaboradores. 

 

Finalmente, esse pesquisador tem a intenção de continuar desbravando tanto o tema de 

Benefícios Sociais, quanto a atração e a retenção das pessoas, proporcionados pelos 

Benefícios Sociais, no intuito de permitir aprofundamentos e novos estudos nesse universo. 

Além disso, essa pesquisa não tem o objetivo de ser conclusiva. Muito pelo contrário, 

acredita-se que ela seja um ponto de partida para tantas outras que poderão surgir a partir dela.  

 

O tema deste trabalho é abrangente e não se esgota por aqui. Ficam, como sugestões para 

estudos futuros, pesquisas relativas à atratividade, retenção e benefícios sociais, no sentido de 

orientar e direcionar os gestores sobre a satisfação profissional.  
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ANEXO A – Carta de encaminhamento do questionário de identificação aos empregados 

 

 

Prezado Senhor (a) 

 

 

Eu, Evandro Machado, empregado da SPIN/DVSG, telefone (31) 3250.1919,  mestrando em 

Administração de Empresas, estou realizando uma pesquisa acadêmica no sentido de verificar 

os impactos dos benefícios sociais na atratividade, retenção e satisfação de pessoal. Sua 

opinião é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe ressaltar que o sigilo das 

informações será plenamente preservado. Pela sua preciosa colaboração, antecipamos nossos 

mais sinceros agradecimentos! 

 

Favor preencher o formulário a seguir e assinalar as alternativas que se adaptem melhor à sua 

opinião nos questionários que se seguem. 

 

Roteiro  
 

 

 

Cidade:      Capital  

     Interior  
 

 

Idade:  

Tempo de serviço na 

COPASA: 

 

Sexo:        Masculino 

       Feminino 

Renda:        Até R$ 1.191,47 

       R$ 1.191,48  a  R$ 1.593,43 

       R$ 1.593,44  a  R$ 1.911,28 

       R$ 1.911,29  a  R$ 2.528,61 

       R$ 2.528,62  a  R$ 3.287,42 

        R$ 3.287,43 a  R$ 4.288,19 

       R$ 4.288,20  a  R$ 5.695,06 

       Acima de 5.695,06 
 

 

Formação 

Educacional: 

       Primeiro grau 

       Segundo grau 

       Graduação 

       Pós-graduação 

       Mestrado.        
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       Doutorado.  
 

BLOCO 1 - RESULTADOS INTERNOS DE SATISFAÇÃO COM BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

1. Atribua notas de 0 a 10 (zero a dez) que expresse a sua SATISFAÇÃO com cada um dos benefícios 

abaixo, ao ser admitido na COPASA (atratividade dos benefícios) 

 

LEGENDA: 

NEUTRA 

INSATISFAÇÃO 

TOTAL 
             SATISFAÇÃO 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
N/T= Não existe a ação na empresa, assinale com um X, quando for o caso. 

1.1.ASPECTOS BENEFÍCIOS SOCIAIS N/T        SATISFAÇÃO      

1.1.1. Benefício assistência médica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.2. Benefício assistência odontológica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.3. Benefício nos reembolsos médicos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.4. Benefício nos reembolsos odontológicos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.5. Benefício cartão refeição/alimentação  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.6. Benefício cesta básica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.7. Benefício seguro de vida em grupo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.8. Benefício auxílio funeral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.9. Benefício empréstimo em consignação  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.10. Benefício assistência especial (concedido aos 

empregados e dependentes legais portadores de 
necessidades especiais) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.11. Benefício auxílio educação Copasa  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.12. Benefício lanche padrão  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.13. Benefício vale transporte  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.14. Benefício de convênios (farmácia, ótica, 

livrarias) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2 Atribua notas de 0 a 10 (zero a dez) que expresse a sua SATISFAÇÃO com cada um dos benefícios 

abaixo, fazendo com que permaneça na empresa (retenção) 

LEGENDA: 

NEUTRA 

INSATISFAÇÃO 

TOTAL 
             SATISFAÇÃO 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
N/T= Não existe a ação na empresa, assinale com um X, quando for o caso. 

1.1.ASPECTOS BENEFÍCIOS SOCIAIS N/T      SATISFAÇÃ

O 

     

2.1.1. Benefício assistência médica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.2. Benefício assistência odontológica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.3. Benefício nos reembolsos médicos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.4. Benefício nos reembolsos odontológicos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.1.5. Benefício cartão refeição/alimentação  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.6. Benefício cesta básica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.7. Benefício seguro de vida em grupo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.8. Benefício auxílio funeral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.9. Benefício empréstimo em consignação  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.10. Benefício assistência especial (concedido aos 

empregados e dependentes legais portadores de 
necessidades especiais) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.11. Benefício auxílio educação COPASA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.12. Benefício lanche padrão  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.13. Benefício vale transporte  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.14. Benefício de convênios (farmácia, ótica, 

livrarias) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3 Atribua notas de 0 a 10 (zero a dez) que expresse a sua SATISFAÇÃO com cada um dos benefícios 

abaixo, fazendo com que você se sinta mais satisfeito com a empresa, de modo geral.  

 

LEGENDA: 

NEUTRA 

INSATISFAÇÃO 

TOTAL 
             SATISFAÇÃO 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
N/T= Não existe a ação na empresa, assinale com um X, quando for o caso. 

1.1. ASPECTOS BENEFÍCIOS 

SOCIAIS 

N/T      SATISFAÇÃ

O 

     

3.1.1. Benefício assistência médica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.2. Benefício assistência odontológica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.3. Benefício nos reembolsos médicos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.4. Benefício nos reembolsos odontológicos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.5. Benefício cartão refeição/alimentação  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.6. Benefício cesta básica  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.7. Benefício seguro de vida em grupo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.8. Benefício auxílio funeral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.9. Benefício empréstimo em consignação  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.10. Benefício assistência especial (concedido aos 

empregados e dependentes legais portadores de 
necessidades especiais) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.11. Benefício auxílio educação COPASA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.12. Benefício lanche padrão  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.13. Benefício vale transporte  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1.14. Benefício de convênios (farmácia, ótica, 

livrarias). 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4 Atribua notas de 0 a 10 (zero a dez) que expresse a sua SATISFAÇÃO com cada um dos itens 

listados abaixo.  
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LEGENDA: 

NEUTRA 

INSATISFAÇÃO 

TOTAL 
             SATISFAÇÃO 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
N/T= Não existe a ação na empresa, assinale com um X, quando for o caso. 

 

 

4.1.1. Nível geral de satisfação com o pacote de 

benefícios 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.2. Nível geral de satisfação com a empresa  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 


