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Resumo:  
 

O Brasil e, em especial o setor de construção de obras de infraestrutura vive um 
cenário turbulento com o crescimento da economia, o que traz à tona a preocupação 
com a falta de mão de obra necessária à sustentação desse crescimento. Dessa forma 
e tendo como foco uma empresa do setor de obras de infraestrutura do estado de 
Minas Gerais, a questão de pesquisa proposta foi: Quais são os fatores 
condicionantes da atração e da retenção de engenheiros recém-formados e a sua 
vinculação com as âncoras de carreira? Esta pesquisa teve ainda o interesse de 
verificar se os fatores de atração inicialmente identificados passam a se constituir em 
fatores de retenção. A amostra desta pesquisa foi composta por 15 engenheiros 
recém-formados admitidos na Empresa X, do segmento indústria da construção de 
obras de infraestrutura, que participaram do Programa Trainee, no ano de 2011. A 
abordagem utilizada foi de natureza qualitativa conjugada com técnicas quantitativas. 
Dentro dessa proposta metodológica, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
em profundidade e aplicados questionários e inventários, em diferentes momentos, 
caracterizando um estudo longitudinal. Num primeiro momento, foi aplicado o 
Inventário de Âncoras de carreira de Schein (1996). Passados seis meses, foi aplicado 
o questionário da pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens desenvolvida pela 
empresa Cia de Talentos (2011), para investigar os fatores de atração. E três meses 
depois, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, aplicada a Escala de 
Percepção de Políticas de Gestão de Pessoas de Demo (2008) para verificar os 
fatores de retenção e reaplicado o Inventário de Âncoras de Carreiras. Foi evidenciada 
a influência das âncoras de carreira nas escolhas profissionais, na adaptação e 
consequentemente, na retenção dos profissionais na empresa. Na primeira aplicação 
do Inventário de Âncoras de Carreira,, predominaram as âncoras Desafio Puro e 
Competência Técnica Funcional e na segunda, observou-se uma variação de tal 
maneira que a âncora Desafio Puro cedeu espaço para a âncora Estilo de Vida. Em 
consonância com as âncoras predominantes nas duas aplicações, os profissionais 
demonstraram ser atraídos por perspectivas de crescimento e desenvolvimento 
profissional, desafios profissionais constantes, salários e benefícios diferenciados, 
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qualidade de vida e ambiente de trabalho agradável. O fator Remuneração revelou-se 
como o mais efetivo no que se refere à retenção nos quadros da Empresa X, seguido 
pelo fator Condições de Trabalho, principalmente no que tange à Comunicação 
Interna. Os resultados, incluindo depoimentos colhidos nas entrevistas, indicam, 
contudo, que a oferta de desafios e desenvolvimento profissional, aliada a uma 
remuneração atraente, não necessariamente é capaz de compensar possíveis 
limitações no que se refere ao balanceamento entre o trabalho e a vida 
pessoal/familiar, bem como às condições de trabalho características do setor de 
construção de obras de infraestrutura, considerando que o profissional após alguns 
meses de experiência de trabalho no campo, passa a fazer uma análise mais realista 
dos fatores capazes de atraí-los e retê-los na organização. 
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