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Resumo

Retenção de pessoas é a capacidade que determinadas organizações têm de manter grupos específicos
de profissionais atuando nelas, de modo que alcancem seus objetivos estratégicos. É considerada uma
capacidade estratégica em função de sua relação com construtos organizacionais importantes, como conhecimento, criatividade e desempenho. Do ponto de vista do sujeito, a saída da organização tem sido relacionada a
elementos estressores. Este artigo apresenta os resultados de uma revisão de literatura sobre os antecedentes da
retenção de pessoas em organizações. Para a coleta e seleção de artigos, foram utilizados procedimentos de revisão
sistemática de literatura. Os artigos selecionados foram analisados por meio da categorização conceitual de suas
variáveis e resultados. Como resultado, foram identificados quatro antecedentes pessoais, trinta e dois antecedentes ocupacionais, dezoito antecedentes organizacionais, e três antecedentes ambientais da retenção de pessoas, os
quais são apresentados em uma rede nomológica. O artigo analisa as implicações destes resultados para a pesquisa
em gestão de pessoas e apresenta uma agenda de pesquisas sobre o construto.
Palavras-chave:
Retenção; medidas da retenção; rotatividade de pessoal.

Abstract

People retention is the capacity that certain organizations for keeping specific groups of professionals, so that these organizations achieve their objectives. It is a strategic capacity since it is related to
important organizational constructs such as knowledge, creativity, and performance. Leaving the organization is
also stressing to the individual. This article presents the results of a literature review on the antecedents to people
retention in organizations. Systematic literature review procedures were used to collect articles. Selected articles
were analyzed through conceptual categorization of their variables and outcomes. As a result, four individual
antecedents, thirty-two occupational antecedents, eighteen organizational antecedents, and three environmental
antecedents were identified. These are presented in a nomological network. The article analyzes the implications
of these results for research and practice in people management and presents a research agenda on the construct.
Keywords:
Retention; retention measures; employee turnover.

Resumen

La retención de personas es la capacidade de determinadas organizaciones para formar y mantener
grupos específicos de profesionales, de manera que esas organizaciones alcancen sus objetivos estratégicos. Es considerada una capacidad estratégica en virtud de su relación con constructos organizacionales
importantes, como conocimiento, creatividad y desempeño. Desde el punto de vista del sujeto, salir de la organización ha sido relacionado a elementos de estrés. Este artículo presenta los resultados de una revisión de
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Antecedentes da retenção de pessoas

literatura sobre las variables que definen la retención de personas en organizaciones. Para ubicar y seleccionar los
artículos se utilizó el procedimiento de revisión sistemática de literatura. El análisis de los artículos seleccionados
se realizó por medio de la categorización conceptual de sus variables y resultados. Como resultado se identificaron cuatro variables personales, treinta y dos variables ocupacionales, dieciocho variables organizacionales y tres
variables de ambiente organizacional, los cuales son presentados en una red nomológica. El artículo analiza las
implicaciones de estos resultados para la investigación a cerca de la gestión de personas y presenta un conjunto de
trabajos de investigación sobre el constructo.
Palabras-clave:
Retención; medidas de retención; rotación de personal.

U

ma das principais preocupações das organizações atualmente é a retenção das pessoas que contribuem
para o alcance dos objetivos organizacionais (Hausknecht, Rodda, & Howard, 2009; Parise, Cross,
& Davenport, 2006). Do ponto de vista prático, é frustrante e caro quando se efetua um processo de
recrutamento e seleção longo, programam-se estratégias de socialização, realizam-se ajustes na equipe para a
absorção de novos funcionários, investe-se no trabalhador e ele se desliga da organização (Peterson, 2005). A
perda de profissionais já estabelecidos na organização pode ser ainda mais prejudicial. Há estimativas de que
a perda de um executivo pode custar milhões de dólares por ano à organização. Somado a este aspecto, uma
pesquisa com 5 mil executivos indicou que 46% deles têm a intenção de permanecer em seus cargos por apenas
dois a cinco anos (Parise et al., 2006).
Como resposta a esses desafios práticos, a pesquisa científica tem avançado na compreensão das conse
quências da perda de profissionais e das variáveis antecedentes à retenção. Com relação ao primeiro ponto, há
argumentos teóricos que relacionam a falha em reter profissionais qualificados à diminuição da criatividade
e da inovação organizacional (Walker, 2001); a altos custos de recrutamento, seleção e treinamento (Hytter,
2007); a prejuízos ao clima organizacional (Rainey & Steinbauer, 1999); e à perda de habilidades, conhecimento e experiência acumulados na organização (Hytter, 2007; Kyndt, Dochy, Michielsen, & Moeyaert,
2009). Também há um conjunto de estudos que se dedicaram à compreensão dos antecedentes da retenção,
como a influência do mercado de trabalho (Carrell, 2007); clima organizacional e aprendizagem (Govaerts,
Kyndt, Dochy, & Baert, 2011); satisfação no trabalho (Howell, Brumback, Newman, & Rizzo, 1968); sexo
(Barnes & Jones, 1974); nível educacional (Royalty, 1998); motivação (Mak & Sockel, 2001); treinamento e
desenvolvimento (Doll, 2000), entre outros.
Para além de estudos pontuais sobre os antecedentes da retenção, são escassos os artigos de revisão sobre o construto. Enquanto há várias revisões de literatura sobre rotatividade (p. ex., Heavey, Holwerda, &
Hausknecht, 2013; Steel & Lounsbury, 2009), localizou-se apenas uma revisão sobre retenção. Apesar do
título da revisão localizada ser Turnover and retention research: A glance at the past, a closer review of the present,
and a venture into the future (Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008), a retenção de profissionais é tomada apenas como justificativa para o estudo das variáveis associadas ao turnover. A referida revisão identifica pesquisas
passadas sobre rotatividade e estabelece uma agenda pesquisa para este construto, e a retenção permanece em
segundo plano. Em função disso, há um conjunto de questões importantes relacionadas aos antecedentes da
retenção que ainda não foram respondidas e que requerem maior compreensão.
Para avançar o conhecimento sobre os antecedentes da retenção, os objetivos desta revisão são identificar e
sistematizar as variáveis antecedentes da retenção em organizações, pesquisadas em estudos empíricos quantitativos. Esta revisão de literatura contribui para a literatura sobre retenção de pessoas em organizações em
pelo menos três formas. Primeiro, busca-se sintetizar as variáveis antecedentes descritas em artigos empíricos
publicados em periódicos nacionais e internacionais indexados entre 1945 e 2014. O foco nos artigos empíricos
garante a sistematização de variáveis já analisadas empiricamente em diferentes contextos, distanciando-se dos
artigos puramente conceituais ou prescritivos sobre o tema.
A segunda contribuição é a organização das variáveis antecedentes em categorias clássicas em psicologia das
organizações, como antecedentes pessoais, antecedentes ocupacionais, antecedentes organizacionais e antecedentes ambientais. A compreensão da influência de antecedentes ambientais em um construto como retenção,
por exemplo, pode contribuir tanto para a teorização quanto para a prática (Johns, 2006) em organizações de
diversos setores, localizadas em regiões com culturas diferentes e imersas em realidades econômicas distintas.
A terceira contribuição deste artigo é a apresentação de uma rede nomológica das variáveis antecedentes à
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retenção de pessoas em organizações, composta pelos antecedentes que apresentaram relações significativas
com a retenção em pelo menos dois estudos empíricos. Juntas, estas três contribuições podem ajudar a guiar
futuros trabalhos teóricos e empíricos sobre retenção de pessoas em organizações.

Retenção de pessoas em organizações
Retenção de pessoas é a capacidade que determinadas organizações têm de manter grupos específicos de
profissionais atuando nelas (Brown, Fraser, Wong, Muise, & Cummings, 2013; Donoghue, 2010; Johnson,
2000), de modo que alcancem seus objetivos estratégicos (Frank, Finnegan, & Taylor, 2004). Johnson (2000)
agrega um elemento à definição de retenção de pessoas: a comparação do tempo que as pessoas permanecem na
organização com o tempo que pessoas com perfis ou cargos similares permanecem em organizações competidoras. Johnson (2000) define, portanto, retenção de pessoas como a capacidade organizacional para manter os
profissionais que a organização deseja por mais tempo do que os seus competidores.
Pesquisas sobre retenção em organizações têm focado em diferentes grupos de pessoas. Estas pessoas (a)
ocupam cargos determinados em uma organização, (b) atuam em um setor econômico especifico, (c) ocupam cargos similares em diferentes organizações, e/ou, (d) possuem atributos desejáveis à organização. Como
exemplos do primeiro grupo citam-se executivos (Ellig, 2013; Taylor & Finley, 2010), gerentes de enfermagem
(Brown et al., 2013), enfermeiras (Frank, 2013; Hillman & Foster, 2011); médicos de sistema público de saúde
(Howell et al., 1968), profissionais recém contratados em organizações (Carr, Pearson, Vest, & Boyar, 2006),
profissionais de sistemas de informação (Mak & Sockel, 2001), entre outros. Como exemplos de estudos com
profissionais que atuam em organizações de um mesmo setor econômico, destacam-se os realizados na indústria farmacêutica (Anis, Rehman, Rehman, Khan, & Humayoun, 2011), no setor hoteleiro (Hausknecht et al.,
2009) e no setor financeiro (Birt, Wallis, & Winternitz, 2004). Entre os estudos com profissionais que ocupam
cargos similares em diferentes organizações destaca-se o estudo com assistentes administrados realizado por
Govaerts et al. (2011).
Por fim, pesquisas sobre retenção têm crescentemente focado sua atenção em profissionais que possuem
atributos desejáveis à organização, independentemente de cargos ocupados. Estes atributos estão relacionados à demonstração de (a) conhecimentos, habilidades e atitudes valorizados pela organização (Kyndt et al.,
2009); ou de (b) resultados específicos, como produtividade (Sheridan, 1992). As pessoas que demonstram
estes atributos têm sido chamadas de talentos (Berger & Berger, 2010; Goldsmith & Carter, 2010), talentos
técnicos (Rothwell, 2011), profissionais valorosos (Cardy & Lengnick-Hall, 2011) e profissionais qualificados
(Kyndt et al., 2009; Mak & Sockel, 2001; Upadhyay, 2009). Pesquisas com estes profissionais indicam que
os mesmos são difíceis de substituir (Upadhyay, 2009) e pedem mais demissão do que são demitidos (Mak &
Sockel, 2001).
Com relação às medidas de retenção, Yamamoto (2011) demonstra que pesquisas empíricas sobre o construto adotam tanto indicadores objetivos (como tempo do profissional na organização e comportamentos de
resignação) quanto indicadores subjetivos (cognições relacionadas à saída da organização). Destaca-se que
a retenção de pessoas não é o inverso de rotatividade. Enquanto a retenção representa uma capacidade organizacional para manter funcionários considerados importantes na organização, a rotatividade explicita o
percentual de mudança na composição de todos os funcionários de uma organização em um determinado
período (Waldman & Arora, 2004). Retenção de pessoas também é diferente de intenção de permanecer na
organização. A intenção de permanecer refere-se ao desejo consciente e deliberado do empregado de querer
continuar na empresa em que trabalha (Tett & Meyer, 1993), e é consequente de atitudes direcionadas a
comportamentos (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012).

MÉTODO
Este artigo utilizou procedimentos de revisão sistemática de literatura para responder à seguinte questão
de pesquisa: que variáveis antecedentes à retenção de pessoas têm sido analisadas em pesquisas empíricas
quantitativas? A revisão sistemática utiliza como fonte de dados a literatura científica sobre uma determinada
área e busca rastrear o conhecimento disponível (Sampaio & Mancini, 2007). Possui, também, procedimentos
sistematizados de coleta e análise de dados, de forma que a pesquisa seja transparente e replicável. Estes
procedimentos são detalhados a seguir.
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todos os números das revistas disponíveis até 12 de agosto de 2014. Essa busca recuperou 11 artigos (Figura 1).
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Para garantir um rastreamento exaustivo da literatura nacional, também foram realizadas buscas no site
Google Acadêmico. Neste site foram utilizados quatro termos de busca: retenção de pessoas, ou retenção de
empregados, ou retenção de talentos ou retenção de profissionais. Uma vez que o Google Acadêmico só permite
a realização de buscas no título dos artigos ou nos textos completos dos mesmos, limitou-se a busca para o
campo título, abrangendo todas as publicações até dezembro de 2014. Este procedimento recuperou 91 artigos.
As estratégias de busca de artigos publicados em periódicos nacionais geraram, conjuntamente, 102 artigos
(Figura 1). Para se verificar a pertinência da permanência destes 102 artigos na amostra final, foram aplicados
critérios explícitos de exclusão, os quais serão apresentados mais a frente.
Os artigos internacionais foram coletados em duas bases de dados: Web of Science e Scopus (Figura 2). Na Web
of Science, as buscas foram realizadas em todos os periódicos da sub base Social Sciences Citation Index (SSCI),
publicados entre 1945 e 2014. Aplicou-se o termo retention no campo título, resultando em 6.204 publicações.
Destas, foram selecionadas apenas aquelas indexadas às áreas de psicologia aplicada (applied psychology) e gestão
(management), o que gerou um resultado de 430 publicações mais aderentes à psicologia das organizações. Já na
base Scopus, a busca foi realizada inicialmente com o mesmo termo retention na área do conhecimento Social
Sciences & Humanities, no período de 1960 a 2014, nos campos título, resumo e palavras-chave. Esta busca
gerou 22.750 artigos. Em função da grande quantidade de artigos recuperados, as buscas foram refeitas com os
seguintes termos: people retention, ou employee retention, ou talent retention, ou professional retention nos mesmos
campos. Com estes termos a busca gerou 279 resultados. No total, as buscas na Web of Science e Scopus somaram
Steil, Penha & Bonilla
709 artigos.
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a ordem em que se apresentam: (a) artigos sem texto completo na base (5 artigos nacionais e 37 artigos internacionais excluídos); (b) patentes, citações, livros, TCC’s, dissertações e teses (47 publicações nacionais e
48 publicações internacionais excluídos); (c) artigos teóricos ou de revisão de literatura (3 artigos nacionais e
24 artigos internacionais excluídos); (d) artigos que utilizam métodos qualitativos (8 artigos nacionais e 46
artigos internacionais excluídos); (e) artigos que não relacionam variáveis empiricamente (3 artigos nacionais
e nenhum artigo internacional excluídos); (f) artigos sobre amplas estratégias de retenção sem a identificação
de variáveis empíricas (1 artigo nacional e 5 artigos internacionais excluídos); (g) artigos que não abordam o
tema retenção de pessoas em organizações (por exemplo, retenção de clientes, de esportistas, de alunos, do
conhecimento, da aprendizagem, entre outros) (33 artigos nacionais e 477 artigos internacionais excluídos); (h)
artigos que usaram o termo retenção como sinônimo de intenção de permanecer na organização, de intenção
de turnover ou como turnover (nenhum artigo nacional e 49 artigos internacionais excluídos); (i) artigos que
abordavam apenas variáveis consequentes à retenção (nenhum artigo nacional e 1 artigo internacional excluído). Como critério geral de inclusão, portanto, permaneceram os artigos empíricos que relacionam variáveis
antecedentes à retenção de pessoas em organizações. Após a aplicação destes critérios, chegou-se a 2 artigos
nacionais e 22 internacionais (Figura 1 e Figura 2).
Conforme previsto em procedimentos de revisão sistemática, e de forma similar a Gosh (2014), Mak e
Sockel (2001) e Yamamoto (2011), especialistas na área foram contatatos para que estes indicassem artigos
que pudessem não ter sido recuperados a partir das estratégias de busca. Como resposta a este contato, foram
incluídos mais 2 artigos internacionais. A amostra final de artigos ficou estabelecida, portanto, em 26 artigos
empíricos.

Procedimentos de análise
Em uma leitura preliminar dos artigos verificaram-se diferenças significativas nos objetivos e nas medidas
dos estudos. Em função deste aspecto não foi possível usar procedimentos de meta análise. Alternativamente
optou-se pela realização da análise categorial para a interpretação das mensagens contidas nos artigos (Bardin,
2010). Na pré-análise elaborou-se um protocolo com base no objetivo da pesquisa e, para a codificação, foram
definidos recortes semânticos.
Não foram determinadas categorias a priori para a agregação das variáveis antecedentes. Dois autores realizaram independentemente a leitura e procederam à codificação e à categorização das variáveis antecedentes.
A análise das categorizações individuais indicou uma discordância inicial em cerca de 20% das categorias (um
autor utilizou uma categorização mais específica e outro autor uma mais ampla, por exemplo). Nestes casos
optou-se pela utilização de categorias mais amplas, de forma alinhada com a categorização de variáveis utilizada em estudos com construtos relacionados (Werner & Ward, 2004). Este processo gerou quatro categorias:
antecedentes pessoais, antecedentes ocupacionais, antecedentes organizacionais e antecedentes ambientais.
Com a identificação dos antecedentes e suas categorias, procedeu-se ao desenvolvimento da rede nomológica. Uma rede nomológica é um sistema interconectado de leis que relaciona “(a) propriedades observáveis ou
quantidades entre si; ou (b) construtos teóricos a construtos observáveis; ou (c) construtos teóricos diferentes
entre si” (Cronbach & Meehl, 1995, p. 290). Uma rede nomológica expressa relações idealizadas, que são progressivamente confirmadas ou desconfirmadas, elaboradas e revisadas com o progresso da ciência (Feigl, 1950).
Como passo necessário à construção da rede nomológica identificaram-se os antecedentes pertencentes a
cada categoria, as medidas utilizadas para sua mensuração e a direção da relação identificada. Para ser incluída
na rede nomológica, a variável antecedente precisou ter sido testada em dois ou mais estudos e ter apresentado
relação similar com a retenção. Com a aplicação deste critérios, oito antecedentes foram identificados para
compor a rede nomológica, que será apresentada na próxima seção.

RESULTADOS
Dos vinte e seis estudos sobre os antecedentes da retenção, a maior proporção destes foi realizada nos
Estados Unidos (nove estudos). Os demais foram conduzidos na África do Sul (4 estudos), Paquistão (2 estudos), Europa e Estados Unidos (1 estudo), Taiwan (1 estudo), Japão (1 estudo), Itália (1 estudo), Canadá
(1 estudo), Nova Zelândia (1 estudo) e Brasil (1 estudo). Predominaram as pesquisas de levantamento (18 foram
levantamentos, 5 foram levantamentos com entrevistas, 1 realizou um quasi-experimento, 1 utilizou modelos

Rev. Psicol., Organ. Trab., jan-mar 2016, vol. 16 num 1

93

Steil, Penha & Bonilla

econômicos e 1 foi estudo de caso), o que era esperado em função da revisão focar os estudos quantitativos. O
tamanho das amostras variou entre 70 e 96.554 pessoas.
Para a mensuração do construto retenção, foram utilizadas tanto medidas objetivas quanto escalas de
auto-resposta (subjetivas). Dentre as medidas objetivas, predominou o tempo de permanência na organização
(11 estudos utilizaram esta medida). Dentre as escalas de auto-resposta, foram usadas as de intenção de sair
(5 estudos), de intenção de permanecer (1 estudo) e de percepção de baixa propensão ao turnover (1 estudo).
Foram utilizadas também a decisão de permanecer ou de sair da organização (1 estudo), a intenção conjunta
de permanecer e de sair (1 estudo) e, por fim, a taxa invertida de rotatividade (1 estudo). Cinco estudos não
explicitaram as medidas utilizadas. Ressalta-se que no processo de identificação da amostra de artigos para a
realização desta revisão, excluíram-se os artigos que utilizaram o termo retenção como sinônimo de intenção
de permanecer, intenção de turnover e turnover. Mesmo assim, na etapa de análise, verificou-se que alguns dos
artigos que tratam do construto retenção como capacidade organizacional utilizaram escalas de auto resposta
para mensurar a retenção. Com relação a este aspecto, pondera-se que a falta de consenso nas medidas, em
pesquisa científica, geralmente está associada à complexidade e à relativa infância do construto (Lähteenmäki,
Toivonen, & Mattila, 2001), características relacionadas ao construto retenção de pessoas.
Embora haja estudos que indiquem a existência de alta correlação entre medidas objetivas e escalas de
auto-resposta em alguns construtos (Chandler & Hanks, 1993), não há uma pesquisa específica que tenha realizado esta avaliação para o construto retenção. Com base em resultados de pesquisas anteriores, o que se sabe
é que a intenção de permanecer prediz a retenção e a intenção de sair prediz a rotatividade (Cho, Johanson, &
Guchait, 2009; Igharia & Greenhaus, 1992). Esta constatação pode indicar que as escalas de auto resposta,
utilizadas em pesquisas sobre retenção, estejam mensurando outros construtos, especialmente as cognições
relacionadas à permanência ou à saída da organização, e não a retenção per se.
Nos 26 artigos analisados, foram identificadas 57 variáveis antecedentes com relações significativas com
a retenção. A Tabela 1 apresenta estas variáveis categorizadas em antecedentes pessoais, ocupacionais, organizacionais e ambientais. Apresenta, também, informações sobre o percentual de artigos que investigou
antecedentes por categoria, a direção da relação dos antecedentes com a retenção e os autores de cada estudo.
Os antecedentes pessoais descrevem atributos individuais demográficos. Nesta categoria, 4 antecedentes
pessoais foram analisados em 4 estudos empíricos. Os antecedentes ocupacionais referem-se a fatores relacionados ao trabalho realizado. Trinta e dois antecedentes ocupacionais foram associados à retenção de pessoas
em 19 estudos.
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TABELA 1. Síntese dos antecedentes da retenção de pessoas, identificados em estudos empíricos sobre o tema
Antecedentes pessoais
Analisados em 23% dos artigos
Idade
Estado civil
Sexo
Nível educacional
Antecedentes ocupacionais

Direção da relação com a retenção
Positiva
Ser casado (a): positiva
Mulheres: negativa
Negativa

Fottler (1978), Govaerts et al. (2011)
Huang, Lin e Chuang (2006)
Sheridan (1992)
Fottler (1978)

Direção da relação com a retenção

Analisados em 73% dos artigos
Satisfação

Positiva

Motivação

Positiva

Lealdade
Ideologia de troca
Salário

Positiva
Positiva
Salário superior: positiva

Empregado com distinção
Senso de pertencimento
Retribuição variável por desempenho

Sim: positiva
Positiva em org. privadas e públicas
Positiva em org. privadas, não nas públicas
Positiva em org. públicas e privadas
Positiva em org. privadas e públicas
Positiva em org. privadas e públicas
Positiva em org. privadas, não nas públicas
Positiva em org. privadas, não nas públicas
Positiva em org. públicas, não nas privadas
Positiva
Positiva
Positiva

Trabalho desafiador ou interessante
Liberdade para pensamento inovador
Segurança no trabalho
Metas de desempenho
Bônus por desempenho/comissão
Benefícios para aposentadoria/pensão
Comprometimento organizacional
Práticas de saúde laboral
Existência de representação dos interesses
dos funcionários
Turnos de trabalho
Competência em TI
Envolvimento no trabalho
Uso da imaginação no trabalho
Recompensas
Variedade de tarefas
Enriquecimento do trabalho
Liberdade de julgamento no trabalho
Carreira na organização
Liderança
Desempenho

Burnout
Intenção de turnover
Rapidez nas promoções
Sentimento de isolamento

Estudos

Positiva: trabalho no turno do dia
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Funcionários com baixo desempenho em
culturas com valores relacionados à tarefa: negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa em mulheres

Estudos
Anis et al. (2011), Howell et al. (1968),
Khan, Rehman, Rehman, Safwan e
Ahmad. (2011), Terera e Ngirande
(2014), Yamamoto (2011)
Mak e Sockel (2001), Mgedezi, Toga e
Mjoli (2014)
Mak e Sockel (2001)
Andrews, Witt e Kacmar (2003)
Carrara, Nunes e Sarsur (2014),
Carrell (2007), Huang et al. (2006), Oliveira, Ckagnazaroff, Silveira e Moraes
(2012), Samuel e Chipunza (2009)
Huang et al. (2006)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Samuel e Chipunza (2009)
Anis et al. (2011)
Oliveira et al. (2012)
Oliveira et al. (2012)
Martin, Sinclair, Lelchook, Wittmer e
Charles (2012)
Hair e White (2013)
Mgedezi et al. (2014)
Hlanganipai e Mazanai (2014)
Tererra e Ngirande (2014)
Hlanganipai e Mazanai (2014)
Hlanganipai e Mazanai (2014)
Hlanganipai e Mazanai (2014)
Carrara et al. (2014)
Carrara et al. (2014)
Sheridan (1992)

Mak e Sockel (2001)
Mak e Sockel (2001)
Huang et al. (2006)
Servon e Visser (2011)
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Antecedentes organizacionais
Analisados em 61,5% dos estudos
Treinamento

Práticas de aconselhamento
Tendência de aumento de número de
vagas
Cultura

Promoção

Recrutamento e seleção
Tecnologia de ponta
Creche
Benefícios
Políticas de equilíbrio trabalho/família
Clima de trabalho
Clima de aprendizagem
Capital estrutural
Estabilidade no emprego
Conformidade entre o desempenho demandado e estratégia
Empreendedorismo corporativo
Objetos de TI
Ambiente organizacional interno
Antecedentes ambientais
Analisados em 11,5% dos estudos
Ciclo econômico
Taxa de desemprego
Mudança de governo

Direção da relação com a retenção
Positiva

Positiva
Aumento: positiva
Com valores de relacionamento: positiva
(Sheridan, 1992)
Positiva em não gestores (Moncarz et al.,
2009)
Positiva (Moncarz et al., 2009, Oliveira et
al. 2012)
Negativa: promoções mais rápidas do
que a promoção dos colegas (Huang et
al., 2006)
Positiva
Positiva em org. privadas, não nas públicas
Positiva
Positiva

Estudos
Carrara et al. (2014), Hillman e Foster
(2011), Mattox e Jinkeson (2005),
Moncarz, Zhao e Kay (2009), Oliveira
et al. (2012), Salipante e Goodman
(1976), Samuel e Chipunza (2009)
Salipante e Goodman (1976)
Fottler (1978)
Moncarz et al. (2009), Sheridan (1992)

Huang et al. (2006), Moncarz et al.
(2009), Oliveira et al. (2012)

Moncarz et al. (2009)
Samuel e Chipunza (2009)

Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva em org. pública
Positiva em org. pública

Mann et al. (2011)
Carrara et al. (2014), Yamamoto
(2011)
Yamamoto (2011)
Govaerts et al. (2011)
Govaerts et al. (2011)
Longo e Mura (2011)
Oliveira et al. (2012)
Oliveira et al. (2012)

Positiva
Positiva
Positiva

Haar e White (2013)
Haar e White (2013)
Carrara et al. (2014)

Direção da relação com a retenção
Recessão: positiva
Taxa alta: positiva
Sim: relação negativa

Estudos
Huang et al. (2006)
Carrell (2007)
Oliveira et al. (2012)

Nota. Tabela elaborada pelos autores.

Os antecedentes organizacionais são aqueles relacionados a características e práticas de nível organizacional. Dezoito antecedentes organizacionais foram associados à retenção de pessoas em 16 estudos empíricos.
Por fim, os antecedentes ambientais referem-se a estímulos e fenômenos que existem no ambiente externo
à organização e que podem influenciar o seu funcionamento. Apenas três antecedentes ambientais foram
analisados em 3 estudos.
De modo que novas pesquisas possam ser conduzidas a partir do conhecimento científico acumulado sobre
os antecedentes da retenção, desenvolveu-se uma rede nomológica. Como já ressaltado na seção de método,
para serem incluídas na rede nomológica, as variáveis antecedentes precisam cumprir o seguinte critério: terem
sido testadas em dois ou mais estudos e terem apresentado relações similares com a retenção. Com a aplicação
deste critério, oito antecedentes, de três categorias, foram identificados.
Na categoria dos antecedentes pessoais apenas a idade foi analisada em 2 estudos e em ambos houve relação
positiva com a retenção. Nestes estudos, quanto maior a idade, maior a retenção. Dentre os antecedentes ocupacionais, três foram analisados em dois ou mais estudos, todos com relação positiva com a retenção: satisfação
(analisada em 5 estudos), motivação (analisada em 2 estudos) e salário (analisado em 5 estudos).
Na categoria dos antecedentes organizacionais quatro antecedentes foram investigados em dois ou mais
estudos: treinamento (investigado em 7 estudos), benefício (investigado em 2 estudos), promoção (investigada
em 3 estudos) e cultura (investigada em 2 estudos), todos com relação positiva com a retenção. Por fim,
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nenhum antecedenteSteil,
ambiental
foi pesquisado em dois ou mais estudos, por isso não há representante desta
categoria na rede nomológica. A rede nomológica pode ser visualizada na Figura 3.

Idade
Fottler (1978), Govaerts et al. (2011)

Satisfação no trabalho
Anis et al. (2011), Howell et al. (1968),
Khan et al. (2011), Terera e Ngirande
(2014), Yamamoto (2011)

+

Motivação
Mak e Sockel (2001), Mgedezi et al.
(2014)

+

Salário
Carrara et al. (2014), Carrel (2007),
Huang et al. (2006), Oliveira et al.
(2012), Samuel e Chipunza (2009)

+

+

Retenção
de pessoas

+
+
Treinamento
Carrara et al. (2014), Hillman e Foster
(2011), Mattox e Jinkeson (2005),
Moncarz et al. (2009), Oliveira et al.
(2012), Salipante e Goodman (1976),
Samuel e Chipunza (2009)

+
+

Benefício
Carrara et al. (2014), Yamamoto (2011)
Promoção
Huang et al. (2006), Moncarz et al.
(2009), Oliveira et al. (2012)
Cultura
Moncarz et al. (2009), Sheridan (1992)

FIGURA 3. Rede nomológica
das variáveis antecedentes à retenção de pessoas. Antecedentes pesquisados empiricamente, e com
FIGURA 3. Rede nomológica das variáveis antecedentes à retenção de pessoas. Antecedentes pesquisados
similares,
em menos
pelo menos
doisElaborada
estudos.pelos autores.
empiricamente, e comresultados
resultados similares,
em pelo
dois estudos.

A rede é apresentada à comunidade científica para estimular a realização de pesquisas empíricas que sejam
delineadas a partir do conhecimento prévio acumulado sobre retenção. O fato das demais 49 variáveis não
estarem presentes na rede nomológica não significa que elas não possam ter valor preditivo para a retenção.
Significa apenas que não há evidências suficientes, dentro dos critérios estabelecidos nesta revisão, para que
elas pertencessem a esta primeira representação das variáveis antecedentes da retenção de pessoas. De fato, a
rede nomológica, dentro do proposto por Feigl (1950), representa relações idealizadas, as quais serão progressivamente elaboradas e revisadas a partir da realização de novas pesquisas sobre o tema. Com o avanço das
pesquisas sobre os antecedentes da retenção, espera-se que esta rede nomológica seja aperfeiçoada.
Parte dos antecedentes representados na rede nomológica também figuram na nuvem de termos, realizada a
partir das 55 palavras-chave dos 26 artigos (foram retiradas as palavras-chave retenção e retenção de funcionários,
de modo que a nuvem evidenciasse melhor os antecedentes). O aplicativo Wordle (usado para a realização da
nuvem) destaca as palavras-chave com maior ocorrência (Figura 4). Satisfação no trabalho foi a palavra-chave
mais citada (4 vezes), seguida de motivação intrínseca (2 vezes) e gestão de carreira (2 vezes). Tanto satisfação
quanto motivação estão presentes na rede nomológica. Além destes antencedentes, a rotatividade também está
destacada, tendo sido utilizada como palavra-chave em 3 artigos.
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FIGURA 4. Nuvem das palavras-chave utilizadas nos vinte e seis artigos analisados.

Análise complementar pode ser realizada a partir de um estudo da cronologia das publicações sobre antecedentes da retenção. Uma avaliação da distribuição temporal dos estudos demonstra que a grande maioria
(84,62%) foi publicada após os anos 2000, com 7 estudos empíricos entre 2000 e 2010 e 15 estudos a partir
de 2011, evidenciando um aumento do interesse científico sobre o tema. A Figura 5 apresesenta uma linha do
tempo da quantidade de artigos e de variáveis pesquisadas ao longo do período, organizadas por categorias.
Mais especificamente, na década de 1960 localizou-se 1 estudo sobre os antecedentes da retenção, com
foco em uma única variável: a satisfação no trabalho. Na década de 1970 localizaram-se 2 estudos, com cinco
variáveis (três organizacionais e duas pessoais). Na década de 1980 nenhum estudo foi localizado. A década
de 1990 apresentou apenas 1 estudo, com uma variável organizacional, uma ocupacional e uma pessoal. Entre
2000 e 2010 7 estudos foram localizados, com a investigação de duas variáveis ambientais, seis organizacionais,
dezesseis ocupacionais e uma pesssoal. Por fim, nos quatro últimos anos (entre 2000 e 2014) 15 estudos foram
localizados, com uma variável ambiental, dezessete organizacionais, quatorze ocupacionais e uma pessoal.

FIGURA 5. Linha do tempo dos estudos e categorias de antecedentes da retenção de pessoas. Na década de 1980 não foram localizados
artigos empíricos sobre antecedentes da retenção. Os números entre parênteses nas categorias significam a quantidade de antecedentes pesquisados naquela categoria por período. Nos períodos com mais do que três antecedentes pesquisados por categoria, são apresentados apenas os antecedentes pesquisados em mais do que um estudo. O número entre parênteses ao lado destes antecedentes
significa a quantidade de estudos que investigaram esses antecedentes naquele período.
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Chama a atenção o fato dos antecedentes ambientais serem pesquisados apenas a partir dos anos 2000. Esse
movimento parece ser uma tentativa de compreender que variáveis explicam a retenção em um período em que
os mercados de trabalho se caracterizam mais fortemente pelas mudanças demográficas, pela falta de pessoas
qualificadas no mercado, pelos altos custos de reposição de profissionais qualificados e uma urgência maior,
por parte das organizações, de competir por estes profissionais e de mantê-los em seus quadros (Ortlieb &
Sieben, 2012). Um elemento do contexto mundial não pode ser desprezado, a crise econômica e financeira que
iniciou em 2007 e está desafiando a forma com que as organizações estão alocando e gerenciando seus ativos,
especialmente os ativos intangíveis, com foco nas pessoas (Guevara & Bounfour, 2013).

DISCUSSÃO
Esta revisão identificou os antecedentes da retenção de pessoas analisados em estudos empíricos quantitativos e apresentou uma rede nomológica como forma de estimular o desenvolvimento de estudos cumulativos
nesta área do conhecimento. Verificou-se que os estudos empíricos têm buscado compreender a capacidade
da organização manter os profissionais que deseja atuando nelas por meio, principalmente, da influência de
fatores ocupacionais e organizacionais, e, com menor intensidade, dos fatores pessoais e ambientais. Esses
resultados indicam que a capacidade para manter profissionais em seus quadros resulta grandemente da estratégia de gestão de pessoas da organização. A estratégia de gestão de pessoas em curso influencia os processos
psicossociais que ocorrem na empresa. Entre esses processos destacam-se as atitudes relacionadas ao trabalho,
à organização e a comportamentos específicos, incluindo o comportamento de permanecer ou de deixar a
organização na qual o indivíduo trabalha (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012).
A partir desta análise, verifica-se que o avanço das pesquisas em retenção de pessoas pode se beneficiar de
estudos que aprofundem a compreensão de atitudes relacionadas ao trabalho e à organização, uma vez que elas
estão relacionadas com as variáveis ocupacionais identificadas nesta revisão. Exemplos incluem, principalmente, a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional. As atitudes relacionadas a comportamentos
também são elementos importantes para a compreensão da retenção, especialmente a intenção de permanecer
e a intenção de sair da organização. A meta análise de Steel e Ovalle (1984) demonstrou que a intenção de sair
da organização e a saída efetiva da mesma estão relacionadas, sendo a intenção de sair variável preditora da
saída efetiva da organização. Estudos que aprofundem esta compreensão no cenário nacional podem contribuir
para o entendimento da retenção.
Estudos que investiguem a relação entre as variáveis pessoais e a retenção também são estimulados. Com
a diminuição da previsibilidade organizacional e da estabilidade no emprego, as definições tradicionais de
carreira linear deixaram de explicar adequadamente a realidade de muitos profissionais, especialmente dos que
ingressaram no mercado de trabalho mais recentemente (Steil, 2011). De que forma os antecedentes pessoais
influenciam na retenção dos profissionais que vivenciam esta nova realidade de carreira é algo a ser explorado.
É necessário avançar também na compreensão dos efeitos dos ciclos econômicos na retenção de pessoas.
Um dos estudos analisados evidenciou que trabalhadores tendem a permanecer mais tempo em seus empregos
durante períodos de recessão do que em períodos de prosperidade econômica (Huang et al., 2006). A verificação se esta também é uma característica da realidade brasileira é algo a ser ainda realizado.
Por fim, a literatura sobre retenção de pessos se beneficiaria muito de estudos que analisassem de que forma
as diferentes categorias de antecedentes influenciam a retenção de pessoas ao mesmo tempo. O uso de modelos
estruturais com grandes amostras seria um dos caminhos para se avançar nesta compreensão. Apesar de ter
sistematizado a literatura nacional e internacional sobre os antecedentes da retenção de pessoas e apresentado
uma rede nomológica para estimular novas pesquisas a partir do conhecimento cumulativo sobre o tema, este
estudo tem limitações. O estudo não se deteve na investigação mais específica sobre a força (alta, moderada,
fraca) das relações identificadas. Entende-se que a compreensão da força destas relações se tornará mais evidente a partir do momento que as pequisas sobre os antecedentes da retenção se avolumem.
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