
Empresas que investem na qualidade de vida 
do colaborador aumentam as chances dele 

permanecer no emprego
Com a crescente competição 

no mercado de trabalho, preen-
cher uma vaga de emprego não 
é tarefa fácil. Se por um lado o 
trabalhador precisa se qualifi-
car profissionalmente de modo 
constante para participar de 
processos seletivos e ser final-
mente contratado, por outro, as 
empresas, muitas vezes, demo-
ram para encontrar o profissional 
adequado à vaga. Mas, depois 
de contratar um bom candidato, 
a preocupação delas passa a ser 
como aumentar as chances de 
ele permanecer no emprego.

Pois, se nas décadas passa-
das os profissionais ingressavam 
na corporação para permanece-
rem nela até se aposentarem, 
atualmente, parte deles busca, 
mesmo estando empregados, 
outras oportunidades melhores 
para a carreira. Assim se confi-
gura o atual desafio das corpo-
rações reterem os colaboradores 
talentosos.

Na verdade, existem fato-
res que motivam o trabalhador 
a querer permanecer na empre-
sa como, por exemplo, um bom 
clima organizacional, satisfação 

com o salário e benefícios re-
cebidos, possibilidades de cres-
cimento profissional, além de 
vantagens como bolsas de estu-
do e participação nas ações da 
empresa. Agindo assim, as em-
presas investem na qualidade 
de vida do funcionário, gerando 
fidelidade e satisfação dele com 
o trabalho.

Pode parecer muito, mas, na 
verdade, os benefícios dados ao 
funcionário se revertem em de-
dicação dele para com a empre-
sa. Caso ele receba outras pro-

postas de trabalho, sua resposta 
vai levar em consideração tudo 
que a companhia atual o oferece 
e vai avaliar se valerá a pena a 
troca de emprego. Não será só 
o salário que vai ser pensado na 
hora da decisão, mas tudo que o 
trabalhador cresceu e desfrutou 
pelo tempo em que permaneceu 
ali. Se a corporação oferecer be-
nefícios que atendam ao que o 
empregado quer receber, ela vai 
estabilizar seu quadro de cola-
boradores e, dificilmente, perde-
rá um talento que encontrou no 
mercado de trabalho. 
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