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RESUMO

Na  Era  da  Industrialização  Clássica,  no  século  XX,  a  estrutura  organizacional
predominante era a burocrática, funcional, piramidal, centralizadora e inflexível. O
ambiente organizacional  era estático e previsível,  poucas e gradativas mudanças
ocorriam.  Os  colaboradores por  sua  vez,  eram vistos  como fatores  de produtos
inertes,  que  eram  levados  a  cumprir  regras  de  forma  rígida,  e  assim  eram
controlados.As pessoas recebiam sua remuneração somente pelo seu trabalho, e
seu capital intelectual não era levado em consideração. Na medida em que essas
pessoas foram reconhecendo a sua importância e o seu valor nas organizações,
elas  passaram  a  ser  mais  exigentes  em  relação  a  sua  carreira.  Conforme  as
empresas  mudavam  suas  estruturas,  as  mesmas  foram  descobrindo  a  real
necessidade de “enxergar” as pessoas como a chave que levaria a organização ao
sucesso,  a  partir  disso,  inicia-se  a  busca  pela  atração  e  retenção de talentos.A
importância desta pesquisa está em mostrar que a atração e retenção de talentos
devem estar entre as prioridades de todas as organizações, independentemente de
seu tamanho, número de funcionários ou segmento de atuação, pois, colaboradores
bem  qualificados  e  motivados  entregam  bons  resultados  para  os  objetivos  da
empresa o que resulta em boas hipóteses de sucesso e de crescimento do negócio.

Palavras-chave:  Organização  ;Segmanto  ;Atuação  ;Colaborador  .
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ABSTRACT

In  the Age of  Classical  Industrialization in  the twentieth century, the predominant
organizational  structure  was  bureaucratic,  functional,  pyramidal,  centralizing  and
inflexible.  The  organizational  environment  was  static  and  predictable,  few  and
gradual  changes  occurred.  Employees,  in  turn,  were  seen  as  factors  of  inert
products, which were rigidly enforced, and thus controlled.People received their pay
only for their work, and their intellectual capital was not taken into account. As these
people recognized their importance and value in organizations, they became more
demanding  about  their  careers.  As  companies  changed  their  structures,  they
discovered the real need to "see" people as the key that would lead the organization
to  success.  From there,  the  search for  attracting  and  retaining  talent  began.The
importance of this research is to show that the attraction and retention of talent must
be  among  the  priorities  of  all  organizations,  regardless  of  their  size,  number  of
employees  or  segment,  because  well-qualified  and  motivated  employees  deliver
good results for the objectives of the company which results  in good chances of
success and business growth.

Key-words: Organization 1; Segmanto 2; Performance 3; Collaborator 4.
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1. INTRODUÇÃO

Na Era da Industrialização Clássica, no século XX, a estrutura organizacional

predominante era a burocrática, funcional, piramidal, centralizadora e inflexível. O

ambiente organizacional  era estático e previsível,  poucas e gradativas mudanças

ocorriam.  Os  colaboradores por  sua  vez,  eram vistos  como fatores  de produtos

inertes,  que  eram  levados  a  cumprir  regras  de  forma  rígida,  e  assim  eram

controlados.

As pessoas recebiam sua remuneração somente pelo seu trabalho,  e seu

capital  intelectual  não  era  levado  em  consideração.  Na  medida  em  que  essas

pessoas foram reconhecendo a sua importância e o seu valor nas organizações,

elas  passaram  a  ser  mais  exigentes  em  relação  a  sua  carreira.  Conforme  as

empresas  mudavam  suas  estruturas,  as  mesmas  foram  descobrindo  a  real

necessidade de “enxergar” as pessoas como a chave que levaria a organização ao

sucesso, a partir disso, inicia-se a busca pela atração e retenção de talentos.
A importância desta pesquisa está em mostrar que a atração e retenção de

talentos  devem  estar  entre  as  prioridades  de  todas  as  organizações,

independentemente de seu tamanho, número de funcionários ou segmento de

atuação,  pois,  colaboradores  bem  qualificados  e  motivados  entregam  bons

resultados para os objetivos da empresa o que resulta em boas hipóteses de

sucesso e de crescimento do negócio. Este trabalho é relevante, pois contribui

para que os gestores tomem conhecimento da importância do relacionamento da

empresa com seus funcionários bem como benefícios, vantagens e a satisfação

que cada colaborador da organização pode trazer para os resultados da empresa.

As empresas criam departamentos e esfera de atuação de maneira eficaz

para  adquirir  funcionários  e  clientes  de  maneira  equivalente,  instruindo  seus

funcionários e contratando-os para exercer certa disputa interna para crescimento

empresarial  e financeiro,  com isso qual  a influência da atração e retenção de

talentos nas organizações?

O  objetivo  geral  é  compreender  o  processo  de  atração  e  retenção  de

talentos  como  fator  decisivo  para  o  sucesso  organizacional.Os  objetivos

específicos são:Descrever os conceitos de talentos e identificar como atrair e reter
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talentos  nas  organizações  e  por  fim  apontar  a  importância  dos  talentos  nas

organizações.

Para  a  elaboração  do  trabalho  será  feita  uma  pesquisa  bibliográfica

baseada  principalmente  em livros  de  diversos  autores  da  área  de  Gestão  de

Pessoas como, por exemplo, CHIAVENATO, Idalberto (1994), BRANNICK, Joan;

HARRIS,  Jim  (2001),  ARAÚJO,  Luis  César  G.  de;  GARCIA,  Adriana  Amadeu

(2009), entre outros. Será realizado também levantamento de informações sobre

o tema em revistas, artigos, documentários, relatórios,  periódicos, entre outras

fontes de dados com até 25 anos. Das quais serão pesquisadas tais palavras-

chaves: Gestão, talentos, atração, retenção e pessoas.
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2. ENTENDER AS ORGANIZAÇOES E OS MOTIVOS DA SUA IMPORTÂNCIA

Para as organizações, atrair um colaborador eficiente e motivado não é uma

tarefa simples. E quando efetivamente isso acontece e novos talentos passam a

fazer parte dessas empresas, surge um novo desafio: retê-los. Não é novidade que

as organizações que tiverem estratégias bem definidas para atrair, desenvolver e

reter  esses  profissionais  terá  uma  vantagem  competitiva  perante  as  suas

concorrentes.

2.1 CONCEITO DE TALENTO

A  palavra  talento  vem  do  latim  “talentum”,  e  está  relacionada  com  a

inteligência ou aptidão de uma pessoa. Trata-se da capacidade para desempenhar

uma atividade ou exercer  uma certa  ocupação.  O talento tende a estar ligado á

criação e a habilidade inata, embora ele também possa ser desenvolvido com a

pratica e treino.

Segundo  Michaels,  (2002),  talento  pode  ser  definido  como  “conjunto  de

habilidades  de  uma  pessoa.  Os  dons,  conhecimento,  experiência,  inteligência,

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

de aprender e desenvolver-se.”

 Para Silva (2006),  “são as pessoas que são capazes de construir, e que

utilizam  o  conhecimento  adquirido,  as  quais  as  empresas  dependem,  para

sobreviver em tempos de mudanças tão rápidas. “O termo talento significa “aptidão

natural,  ou  habilidade  adquirida;  inteligência  excepcional”.  Para

Buckingham&Coffman, talento é “um padrão recorrente de pensamento, sentimento

ou comportamento que pode ser aplicado de maneira produtiva.”

Na  figura  1  vai  apresentar  uma  imagem  que  vai  descreve  de  forma

qualificativa  o  trabalho  e  as  divisões  sobre  organizações  nas  quais  avaliam  os

talentos e desempenho.
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Figura 1: Métodos de Desempenho

Fonte: Maria Souza, 2016

A pessoa criativa possui atitude ativa em busca de geração de ideias que

posteriormente são possíveis de serem aplicadas.  Zimmerer e Scarborough (2005)

definem a criatividade como a habilidade de desenvolver novas ideias e descobrir

novas formas de olhar para os problemas e oportunidades. A pessoa criativa é capaz

de  manipular  os  conhecimentos  e  gerar  ideias  que  posteriormente  podem  ser

implementadas. (FREITAS, 2009, p. 15).

Os  talentos  são  criativos,  sabem  resolver  os  problemas  e  aproveitar  as

oportunidades oferecidas. Atuam preventivamente, se antecipando com soluções de

problemas antes mesmo de acontecer. Olham para o passado e mudam o futuro. 

Na figura 2 vai apresentar uma imagem dos valores agregados das pessoas,

ajudando e contribuindo para uma análise final mais qualificada.
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Figura 2: Valores e suas Identificações

Fonte: João Neto, 2016

Os  talentos  gostam  de  desafios,  conseguem  gerenciar  altos  níveis  de

complexidade, são sempre lembrados e indicados para novos projetos e desafios,

necessitam  de  feedback  constante  sobre  o  seu  desempenho,  precisam  ver

significado no que estão fazendo. 

As pessoas de talento também necessitam de espaço para atuar e inovar,

está aprendendo constantemente, assumem grande parte da responsabilidade de

sua própria gestão, desempenho e desenvolvimento.

[...]  as pessoas podem ser visualizadas como parceiros das organizações.

Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, capacidades e,

sobretudo,  o  mais  importante  aporte  para  as  organizações  –  a  inteligência,  que

proporciona decisões racionais e imprime o significado e rumo aos objetivos globais.

Deste  modo,  as  pessoas  constituem  o  capital  intelectual  da  organização.

(CHIAVENATO,1999, p. 7)

O  talento  está  associado  à  grande  potencialidade  e  velocidade  nas  suas

ações,  em  ser  objetivo  e  inovador.  A segurança,  a  versatilidade,  a  atitude  da

iniciativa, a pró-atividade, os valores da responsabilidade e muita dedicação, são

aptidões pessoais que são necessárias para equilibrar um talentoso juntamente com
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as aptidões técnicas. É ser eficaz através da dedicação, do esforço, da experiência

de vida e do treino. 

Na  figura  3  vai  apresentar  uma  imagem  dos  processos  estruturais

organizacionais sobre os talentos e fundamentações.

Figura 3: Modelos de Características

Fonte: Carlos Fonseca, 2015

O crucial na tarefa de gerir talentos, neste processo, é estimular a criatividade

e capturá-la; o talento tem de crescer pessoal e profissionalmente. A primeira tarefa

é identificar talentos e nesta disputa ganha a empresa que tem maior poder de atraí-

los retê-los.

“A tarefa mais importante da gerência é motivar pessoas -  o recurso mais

valioso da organização - para que faça o melhor possível. É função de a gerência

inspirar  cada  um e  todos  os  funcionários,  para  que  tenham um alto  padrão  de

qualidade pessoal”. (MOLLER, 1996, p.19).

Na figura 4 vai apresentar uma imagem que vai caracterizar os conceitos dos

talentos,  buscando  uma  definição  importante  para  transpor  as  informações  de

acordo com a necessidade de cada ramo.

Com isso, a imagem 4 vai salientar modos e definições que ajudam a intitular

o tipo e maneira de definir uma pessoa.
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Figura 4: Buscando Maneiras sobre os Talentos

         Fonte: Sérgio Gregório, 2016

A mobilidade de funcionalidade dos talentos e suas respectivas características

podem definir as instruções de como a organização e gerencia desse evento dentro

da empresa, faz com que possa salientar os receptivos departamentos a avaliar

melhor cada tipo de pessoa pelas suas definições.

No entanto, as informações de infraestruturas de habilidade e competências,

ajuda  a  definir  qualquer  objeto  ou  pessoa  para  cada  departamento  de  atuação,

mostrando a parte organizacional bem-sucedida e bem formalizada, otimizando e

minimizando erros e perdas durante toda avaliação.

Discorrer das características dos talentos e suas condições necessárias para

manuseio  do produto  final,  que é lapidar  cada informação e disseminar  para os

órgãos  competentes  para  analise  estrutural  mais  qualificado.Um  talento  é

estabelecido de várias maneiras e formas, o ser humano tem suas definições bem

distintas, haja vista que as bases e formas de processos faz com que possa ser

reavaliado o modo de utilização desses dados e otimização.
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3. O SISTEMA DE MARKETING COMO FERRAMENTA DE QUAL MANEIRA 

INFLUENCIA NA QUALIFICAÇÃO NO MEIO ORGANIZACIONAL

Os profissionais de marketing utilizam diferentes ferramentas para obter as

respostas desejadas de seus mercados-alvo. Oferta de marketing, marketing mix

ou mix de marketing é o conjunto de ferramentas que a organização usa para

atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo.

De acordo com Kotler e Keller (2006), o Marketing envolve a identificação e

a satisfação das necessidades humanas e sociais, sendo assim, entende-se que

ele “supre necessidades lucrativamente” 

Pode-se perceber, que de acordo com essas definições existem termos

muito  importantes  que  devem  ser  considerados,  mostrando  a  vinculação  do

marketing  com  esses  conceitos  centrais.  São  eles:  necessidades,  desejos  e

demandas, produtos e serviços, valor, satisfação e qualidade, troca, transações e

relacionamentos e mercados. 

Na figura 5 apresenta uma imagem que define as pontualidades de um

serviço  pessoal  dentro  do  marketing,  salientando  a  necessidades  de

características distintas sobre cada atuação que desenvolva, evolução e estrutura

para discorrer das finalidades necessárias.

Figura 5: Pontos de cooperação dentro do Marketing Pessoal

Fonte: Kotler, 2003
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Segundo  Kotler  (2003),  entender  essa  ligação  é  essencial  para

compreender o conceito de marketing. A marca é extremamente importante para o

sucesso de uma organização, ela surge com a função de diferenciar a origem do

produto  e  se  torna  base  do trabalho do profissional  de  marketing.  O objetivo

principal é demonstrar que ações estratégicas de marketing direcionadas para a

marca podem elevar o valor perceptivo junto a seus clientes. 

Aumentando assim a quantidade de clientes que indicam e que admiram

cada vez mais as marcas as quais são fidelizados. Uma marca que se tornar mais

forte,  consolidada e com uma percepção positiva perante  o público em geral.

Estimula uma pessoa a comprar pelo que uma marca representa e não somente

pelo seu produto em si.

A melhor forma de começar a praticar o marketing empresarial é começar

por fazer um plano de marketing. Neste plano, terão as informações importantes

que definirão seu público-alvo, sua situação atual, metas e objetivos, para que

possa criar as estratégias (KOTLER, 2003).

A área de Marketing é a  responsável  por  estabelecer  a  ponte entre os

produtos  e  serviços  de  uma  empresa  e  os  potenciais  consumidores  destas

ofertas.  O  curso  Analista  de  Marketing  familiariza  você  com  os  conceitos  e

técnicas modernas do Marketing. Saber avaliar sua função e dimensionamento é

essencial para atingir seus proventos pelo investimento adquirido, portanto uma

análise fundamentada faz com que suas funções e ferramentas sejam construídas

numa expansão conforme o esperado programado. Na figura 6 apresenta uma

imagem  que  relata  as  definições  das  pessoas  no  âmbito  profissionais  e

qualificativas.
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                Figura 6: Conhecimento Cultural e Pessoal

Fonte: Sérgio Gregório, 2016

De  acordo  com  Las  Casas  (1993),  afirma  que  para  satisfazer  as

necessidades  de  um  indivíduo,  o  trabalho  é  mais  fácil,  pois  o  produto  será

adaptado a algumas necessidades especificas. Já para a produção em massa

que atingi milhões de consumidores o trabalho é mais difícil. 

Quando o produto entre em declínio, ou seja, sua aceitação no mercado

diminui, então pode se usar uma estratégia de preços mais baixos, para que o

mesmo  volte  a  ser  adquirido,  neste  caso,  logo  se  lança  uma  nova  versão

(PARSONS; DALRYMPLE, 2003) 

Marketing  é  o  processo  de  planejar  e  executar  a  concepção,

estabelecimento  de  preços,  promoção  e  distribuição  de  idéias,  produtos  e

serviços  a  fim  de  criar  trocas  para  satisfazer  as  metas  individuais  e

organizacionas. 

O marketing tem por objetivo identificar tudo o que é indispensável para

lançar um produto ou serviço, apresentar o produto aos clientes em potencial, e

fazer o cliente desejar o produto e depois vender o produto aos mesmos. Las

Casas (1994)

Segundo  Cobra  (2003),  a  mudança  de  uma visão e  modulação  de um

projeto seja ele qual for é necessário criar um projeto de marketing, com issoo

desenvolvimento do profissional dentro da esfera de realizações e modelos de
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performance cresce ainda mais toda a qualidade e formatação da maneira de

reagir contra o sistema, na qual adotam maneiras e negócios ao ponto de vista do

consumidor sendo que as decisões são apoiadas com base no que o consumidor

necessita. 

Afirma Levitt (1990), que a área de conhecimento sobe qualquer produto ou

estrutura de metodologia de aprendizado e de trabalho qualificativo e descritivo,

salienta a melhoria do produto final, seja a profissional ou financeiro. Desde modo

a  viabilização  é  um  método  de  elevar  o  desempenho  e  maneiras  de  se

estabelecer sucesso dentro da esfera qualificativa e quantitativa no empenho da

sua função.

Haja  vista  todas  com  a  mesma  conclusão:  é  o  conjunto  de  variáveis

destinadas  a  compor  as  atividades  de  marketing,  mesmo  tendo  performance

diferentes os departamentos de marketing precisam ser reavaliados para explorar

um mercado introdutório ou auxiliar para ter um subsidio de custo benefício bem

formatizado  e  otimizado  para  se  der  em  formas  menos  peculiar  e  mais

contemporânea ajudando o desenvolvimento da marca ou produto equivalente.

O produto é um bem ou serviço com o intuito de atender as vontades de

um determinado mercado.  Vale destacar  que o produto inclui  tanto bens e/ou

serviços  quanto  marcas,  embalagens,  serviços  aos  clientes  e  outras

características. 

Na figura 7 vai  mostrar  uma imagem que salienta  todos os  adjetivos  e

situações  de  homem  de  serviço  deveria  ter  para  o  próprio  desempenho  de

trabalho.

Figura 7: Características de Trabalho
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Fonte: Sérgio Gregório, 2016

O produto é ainda conceituado como o conjunto de atributos, funções e

benefícios  que  os  clientes  compram,  podendo  ser,  primeiramente,  atributos

tangíveis (físicos) ou intangíveis, como aqueles associados aos serviços, ou uma

combinação de tangíveis e intangíveis.  Dentro deste raciocínio,  Giuliani (2003)

assevera que o produto é o que os estrategistas de marketing proporcionam ao

cliente  com o intuito  de  troca,  podendo ser  um produto  -  bem -  ou  serviço  -

intangível. 

É  importante  o  produto  ter  algumas  características  como  qualidade,

embalagens atraentes, marca bem posicionada, mix de serviços, estilo próprio,

tamanhos diversos, design moderno entre outros. 

Para criar um novo produto é essencial a empresa pensar nos níveis de

produtos.  É  vital  observar  que  o  produto  é  constituído  por  cinco  importantes

níveis:  benefício-núcleo,  produto  básico,  produto  real  ou  esperado,  produto

ampliado e produto potencial. 
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4. DISCORRER DO SISTEMA ORGANIZACIONAL ATRAVES DA 

IMPLEMENTAÇAO DO MARKETING NA PLATAFORMA DE ATRAI E 

RETER TALENTOS 

As  tarefas  e  fainas  elaboradas  nessa  situação  se  contrastam  com  a

pesquisa  de  desenvolvimento,  dentro  desse  signo  se  faz  salientar  o  idílico

trabalho das carreiras, que tem o ambiente favorável e customizado de maneira

expansiva e culturalmente é tratado com um projeto bem-sucedido dentro das

classes operarias e de gestão pessoal.

Na  figura  8  apresenta  uma  imagem  que  define  os  novos  talentos

adentrando nas empresas.

Figura 8: Desenvolvimento Pessoal

Fonte: Sérgio Gregório, 2016

Com isso, dentre as estratégias de Marketing este trabalho tem por objetivo

analisar e debater a influência da marca no processo de decisão do consumidor e

a  importância  de  se  construir  uma  boa  marca.  As  marcas  são  um  meio  de

diferenciação de produtos e são usadas para influenciar as decisões de consumo.

As necessidades atuais são reconhecidas como a demanda para produtos

e serviços e de pessoas nas quais constitui uma elaboração de fundamentos e

técnicas de evolução para o desenvolvimento primário e secundário dentro de

uma liderança e de gestão transformacional. (KOTLER; KELLER, 2006) 

A  tendência  normal  será  a  de  se  procurar  segmentos  estáveis,  cujos

processos  de  mutação  sejam  facilmente  identificáveis  com  uma  boa
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antecedênciapara  atender  as  necessidades  e  propósitos  de  forma  que  possa

reestruturar o sistema de padrões. (KOTLER; KELLER, 2006) 

O propósito da ISO é desenvolver e promover normas e padrões mundiais

que traduzam o consenso dos diferentes países do mundo de forma a facilitar o

comércio  internacional.  A  ISO  tem  130  países  membros.  A  ABNT  é  o

representante  brasileiro.  Na  imagem  9  apresenta  modelos  de  contratação  de

funcionários para engrandecer a empresa e suas evoluções como performance.

Figura 9: Medidas adotadas pelas empresas para contratação

Fonte: Sérgio Gregório, 2016

Produto é pacote de satisfações que um cliente compra. Representa uma

solução  para  um  problema  do  consumidor,  através  dessa  dinâmica  pode

compreender as aquisições que são feitas para descobrir as variáveis de analise

do perfil de cada consumidor.

Qualquer um ganharia  uma fortuna se conseguisse descobrir  a cura do

câncer,  curas  de  doenças  mentais,  desenvolverem  alimentos  nutritivos  e

saborosos que não engordassem ou inventar carros elétricos práticos e casas

baratas de construir. (ROBLES, 2003) Portanto, variáveis existem pela dissolução

do mercado embora, ter sido executado da melhor maneira, pois as estruturas

condicionadas pelas empresas dão uma capacidade de evolução e crescimento.

Quando as  empresas  estabelecem a  conformidade de seus  produtos  e

compromissos,  isso  ajuda  estabelecer  como  se  comportar  perante  aos

26



consumidores  para  assim  fortificar  as  instalações  bem  concretizadas  num

parâmetro de qualidade e evolutivo para cada produto ou funcionabilidade.

Um  novo  produto  ou  programa  de  marketing  provavelmente  terá  mais

sucesso se estiver em concordância com fortes tendências, e não contra elas. No

entanto, detectar uma nova oportunidade de mercado não garante seu sucesso,

mesmo que ela seja tecnicamente viável,  o que torna a pesquisa de mercado

necessária determinando o potencial de lucros de cada oportunidade. (ROBLES,

2003) 

As empresas e seus fornecedores, intermediários de marketing, clientes,

concorrentes e públicos operam em um ambiente de forças e tendências que dão

forma a oportunidades e impõem ameaças. Essas forças representam fatores não

controláveis  que  a  empresa  precisa  monitorar  e  aos  quais  precisa  reagir.

(ROBLES, 2003)

As  avaliações  e  estatística  de  cada  talento  recrutado  advêm  de  uma

analise periódica para o acompanhamento diário, resultando numa evolução ou

não do trabalhador, com isso as empresas obtêm um produto final para renovação

de contrato ou uma dispensa

Na figura 10 apresenta uma imagem que vai relatar as analises feitas pelo

gestor para discorrer de uma ação para com seus funcionários.

Figura 10: Condicionamento

Fonte: Sérgio Gregório, 2016
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Com  esse  conceito  dado  e  concretizado,  segundo  Paredes  (2018),  o

mercado é um equilíbrio de uma onda, que se bate conforme sua ressaca, pois

seus fundamentos não são coesos cujo empreendedorismo ao produto, se dar

pela relevância de trabalho bem administrado para elaborar um grande produto e

assim divulga-lo em suas vertentes.

Normalmente  as  fontes  de  dados  externos  provem  de  organismos

sobretudo  estatais  e  de  publicações  existentes  no  mercado  tais  como:

associações de classe,  órgãos do governo, publicações em geral,  serviços de

sindicatos  e  estudos por  organismos  profissionais  de  pesquisa.  (TACHIZAWA,

2006) 

A estratégia de marketing de qualquer empresa é ligada sempre ao preço,

sendo  assim  Kotler  (1999,  p.  129)  entende  que  a  determinação  do  preço  é

baseada  na  comparação  da  qualidade  do  produto  e  o  próprio  preço  que  se

espalha em varas vertentes como:

 Estratégia premium: produto de alta qualidade e preço alto visa atingir

a parcela alta do mercado;

  - Estratégia de penetração: produto de alta qualidade visa obter rápida

penetração  de  mercado  praticando  um preço  médio,  isto  é,  pouco  abaixo  do

normal; 

 - Estratégia de superbarganha: produto de alta qualidade, a um preço

baixo,  significa  rápida  introdução  no  mercado,  a  custa  da  concorrência  e

sobretudo dando condições vantajosas ao distribuidor; 

 - Estratégia de preço alto: para uma qualidade média, um preço alto

significa uma tentativa de valorização do produto e rápida lucratividade; 

 -  Estratégia  de  qualidade média  ou comum: a  prática  de um preço

condizente com a qualidade objetiva uma parcela justa do mercado, nem mais

nem menos;

  - Estratégia de barganha: um produto de qualidade média e um preço

baixo siginifica uma barganha com distribuidores e consumidores; 

 - Estratégia de bater e correr: nada mais é do que tirar uma vantagem

inicial e sair rapidamente do mercado, pois um preço alto com qualidade baixa é

uma ação predatória. A comunicação é a parte visível do marketing aos olhos do

consumidor, não sendo até mesmo entendida de maneira correta, por um leigo,
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por exemplo, e sendo misturada ao próprio conceito de marketing. A promoção é

ligada às atividades relacionadas à divulgação da marca,  da empresa ou dos

produtos  e  serviços.  Há  vários  tipos  de  promoção,  entre  eles:  propaganda

(divulgação paga), publicidade (divulgação gratuita), lobby, promoção de vendas,

assessoria de imprensa, relações públicas, entre outros. 

A  promoção  implica  em  decidir  a  respeito  do  posicionamento  de

comunicação do produto e de todas as ações utilizadas para construir a imagem

essencial e a postura absoluta e relativa no mercado para obter as razoes e fins

lucrativos da melhor forma, visando o custo beneficiam de suas compreensões.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  foi  elaborado  para  compreender  a  implementação  da

necessidade  de  ter  uma  gestão  de  qualidade  de  pessoas  para  atrair  talentos

necessários para empresa e sua utilidade perante o mundo, para com isso sanar os

problemas encontrados durante execução do trabalho, assim ainda controlar formas

de  atuar  no  desenvolvimento  do  trabalho  dos  manuseios  da  qualificação  dos

profissionais.

 O trabalho se qualifica com abordagem de sua implementação de um serviço

de qualidade, qualificando o fato histórico e suas aplicações no decorrente de suas

habilidades de sanar os problemas durante todo processo. O projeto adentra num

sistema  cientifico  para  concepção  do  estudo  para  avaliação  e  futuramente

aprofundar melhor, pois as resultantes de cada função não foram alcançadas de

maneira aproveitosa.

Pois o mercado de talentos necessita de um aprofundamento nas questões

estruturais do sistema que faz as escolhas, pois muitas vezes o talento não adentra

no sistema de organização e motivação das ênfases de trabalho. Por essa razão o

estudo  foi  relevante,  porém  objetivo  não  foi  alcançado  de  maneira  que  possa

representar um sistema com alta qualidade de empreendimento de maneira linear.

Portanto,  o  levantamento  das  idéias  e  técnicas  pode  vir  até  credibilidade

visando  monitorar  as  estruturas  para  oxigenar  melhor  o  mercado  de  talentos,

integrando  numa concepção  maior  para  adentrar  uma quantidade  de  talento  ao

mercado consumidor bem maior.
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