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RESUMO 

 

Introdução: Com as grandes mudanças e a escassez de mão de obra no mercado de trabalho, 

as empresas estão empenhadas a reter seus talentos, a fim de capacitá-los a ponto de torna-los 

excelentes profissionais. Desse modo subentende-se que é possível proporcionar a expansão e 

o crescimento das atividades de negócios e a competitividade das empresas. Além das 

mudanças no mercado de trabalho, as organizações estão passando por readaptações 

mercadológicas influenciadas por implantações de novas tecnologias, especializações em 

linguagens e aperfeiçoamento de conhecimentos. Tudo isso representa fortes requisitos para a 

exigência de elevados parâmetros curriculares. Assim, as organizações se vêm obrigadas a 

oferecerem incentivos, treinamentos e especializações aos colaboradores, incentivando-os no 

desenvolvimento profissional e pessoal. Objetivo: A pesquisa apresentou como objetivo 

demonstrar as estratégias usadas para a retenção de talentos e as medidas adotadas pelas 

organizações para proporcionar qualidade de serviço aos clientes, ao mesmo tempo em que 

oferece benefícios aos colaboradores por meio de oportunidades de crescimento e vantagens 

diante do mercado competitivo. Metodologia: O estudo foi desenvolvido por pesquisa 

bibliográfica com análise qualitativa. Desse modo, para desenvolver a bibliografia foram 

utilizadas pesquisas de artigos científicos no repositório de dados Google Acadêmico e 

publicações relevantes na internet, sendo utilizadas as palavras “retenção”, “organizações” e 

“colaboradores” como critérios de busca. Considerações Finais: A Retenção de Talentos nas 

organizações tende a diminuir os índices de rotatividade e com isso, os custos de contratação 

e treinamento. Com essa nova tendência de retenção de talentos as organizações mantém 
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equipes cada vez mais qualificadas, que conseguem trabalhar em sintonia organizacional, e se 

tornam cada vez mais produtivas, aumentando a lucratividade e a competitividade 

empresarial. A retenção de talentos, quando não é bem estruturada, gera altos índices de 

rotatividade, o que acarreta prejuízos significativos para as empresas. 
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