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RESUMO 

 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar as possíveis causas da elevada rotatividade de 
trabalhadores no setor de distribuição urbana de bebidas. A escolha pelo tema se deve aos 
impactos desse fenômeno tanto para as empresas quanto para os trabalhadores e o Estado, 
bem como à escassez de trabalhos publicados sobre o tema, especialmente no Brasil. A 
proposta do referencial teórico foi abordar, além dos conceitos inerentes ao assunto, modelos 
de rotatividade propostos, culminando na escolha do modelo de Price (1977). Além disso,  
buscou-se pontuar as principais causas e conseqüências da rotatividade apontadas na literatura 
ao longo dos anos. A metodologia adotada para a realização da pesquisa foi baseada no estudo 
de caso, empregando-se dados qualitativos e estatística descritiva. A parte qualitativa da 
pesquisa contou com a realização de entrevistas semi-estruturadas, envolvendo quatro 
gestores de duas filiais de uma mesma empresa do segmento de distribuição urbana de 
bebidas em duas cidades de Minas Gerais. A parte quantitativa envolveu a análise de 262 
documentos, dentre eles entrevistas de desligamentos preenchidas por trabalhadores no 
primeiro semestre de 2014. A pesquisa permitiu constatar que a questão salarial, associada à 
elevada oferta de emprego, tem sido o fator determinante para a rotatividade voluntária, que 
representa uma parcela considerável dos desligamentos. Além da questão salarial, o tipo de 
tarefa desenvolvida pelo trabalhador e o nível de capacitação também influenciam nesse tipo 
de rotatividade. Ao olhar para a rotatividade involuntária, percebe-se que os problemas 
comportamentais, o absenteísmo e a necessidade de redução do quadro de funcionários, 
relacionada à sazonalidade do setor, são as três principais causas de tal fenômeno. Deve-se 
pontuar ainda que, apesar da rotatividade involuntária se fazer necessária em alguns 
momentos, a empresa tem investido continuamente em políticas de retenção dos seus 
trabalhadores, visando minimizar os gastos decorrentes da elevada rotatividade do setor. 
 
Palavras-chave: Rotatividade; Rotatividade Voluntária; Retenção; Mão-de-obra Pouco 
Qualificada. 
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ABSTRACT 

 
This work aimed to evaluate the possible causes of high turnover of workers in the urban 
distribution sector of drinks. The choice of theme is due to the impacts of this phenomenon 
both for businesses and for workers and the state, and the scarcity of studies on the subject, 
especially in Brazil. The proposal was to address the theoretical framework, beyond the 
concepts inherent in the subject, proposed turnover models, culminating in the choice of 
Price's model (1977). In addition, we sought to punctuate the main causes and consequences 
of turnover mentioned in the literature over the years. The methodology used to conduct the 
study was based on a case study, using qualitative data and descriptive statistics. The 
qualitative part of the research was the implementation of semi-structured interviews, 
involving four managers of two subsidiaries of the same company in the urban distribution 
segment of drinks in two cities of Minas Gerais. The quantitative part involved the analysis of 
262 documents, including dismissals interviews filled by workers in the first half of 2014. The 
research it was established that the salary issue associated with the increased offer of 
employment has been the determining factor in voluntary turnover, representing a 
considerable number of disconnections. In addition to the salary issue, the type of task 
developed by the worker and the training level also influence this type of turnover. When 
looking at the involuntary turnover, one realizes that behavioral problems, absenteeism and 
the need to reduce the number of employees, related to industry seasonality, are the three 
main causes of this phenomenon. One should also point out that despite the involuntary 
turnover make necessary at times, the company has continuously invested in retaining their 
employees policies in order to minimize expenses related to the high turnover industry. 
 

Keywords: Turnover; Voluntary Turnover; Retention; Unskilled Workforce. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Problematização 

 

 A economia brasileira vem enfrentando mudanças estruturais bruscas que atingem os 

diversos setores de formas distintas. Do ponto de vista da eficiência produtiva, é saudável a 

ocorrência de certa flexibilidade alocativa (rotatividade) que permita o remanejamento de 

pessoal de setores negativamente atingidos por choques estruturais - tais como sazonalidade, 

aumento da competição pelo mercado global por países emergentes tais como China e Índia, 

aumento do consumo por classes sociais de baixa renda, entre outros   - para aqueles setores 

positivamente atingidos (Amaral, 2011). 

 No Brasil, tal flexibilidade alocativa -  aqui tratada como sinônimo de rotatividade - 

está muito acima do nível ótimo para se alcançar a situação acima descrita, de forma que seus 

níveis se posicionam entre as mais elevadas do mundo, mesmo levando em consideração 

fatores como composição setorial e tamanho das empresas (Gonzaga, 1998; Orelanno & 

Pazello, 2006; DIEESE, 2011). 

 As evidências históricas, portanto, sempre mostraram uma alta taxa de rotatividade no 

caso brasileiro. Os relatórios anuais divulgados pelo Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) confirmam tal ocorrência, apontando uma 

taxa de 45,1% em 2001; 43,6% em 2004; 46,8% em 2007; 52,5% em 2008; 49,4% em 2009; 

53,8% em 2010 e 64% em 2012. Ao dividir a taxa de rotatividade em sete setores e subsetores 

de atividades econômicas, percebe-se que o setor de serviços, do qual fazem parte a empresa a 

ser estudada nesse trabalho, apresentou uma taxa de rotatividade de 59% em 2012, ficando em 

quarto lugar no ranking nacional. Os setores de construção civil, agricultura e comércio 

ocuparam o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Os setores de indústria de 
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transformação, indústria extrativa mineral e serviços de utilidade  pública ocuparam o quinto, 

sexto e sétimo lugar respectivamente (DIEESE, 2014; Chahad & Pozzo, 2013). 

 A curta duração dos contratos de trabalho - característica do mercado de trabalho 

brasileiro - é um indicador de aumento da flexibilidade no padrão de contratação, que reflete 

significativamente nas taxas de rotatividade do país (DIEESE, 2014). Um estudo realizado 

por Gonzaga (1998), por exemplo, mostra que uma média de 49,9% dos trabalhadores 

brasileiros com contrato de trabalho formal apresentavam menos de dois anos de emprego em 

uma mesma empresa entre os anos de 1988 e 1993.  

 Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) evidenciam que essa 

característica vem se acentuando nos últimos anos. Em 2000 esse número ficou em torno de 

4,4 anos, caindo em 2009 para 3,9 anos. Já em 2012 verificou-se que 45% do total de 

desligamentos correspondiam a contratos com menos de 6 meses de duração. Ao ser 

comparado com 25 países, o Brasil apresenta o segundo menor tempo médio de trabalho, 

perdendo apenas para os Estados Unidos por uma diferença de sete meses (DIEESE, 2011; 

DIEESE, 2014). 

 A durabilidade do vínculo está relacionada a variáveis como o setor de atividade, a 

região analisada e o tipo de contrato de trabalho firmado entre trabalhador e empresa. Com 

relação a esse último aspecto, os registros administrativos da RAIS são bastante 

diversificados. Quanto ao empregador, há indicação se o contrato é de natureza pública ou 

privada e se foi realizado por pessoa física ou jurídica. Quanto ao prazo, há previsão se o 

contrato é por prazo indeterminado, determinado, ou temporário. Quanto à dimensão espacial 

da atividade produtiva, há indicações se o contrato é de natureza urbana ou rural (DIEESE, 

2011). 

 Apesar dessa diversidade de contratos contemplados pela RAIS, um número restrito 

deles é responsável pela quase totalidade dos vínculos empregatícios registrados, de forma 
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que os contratos de trabalho da iniciativa privada, sobretudo os urbanos por prazo 

indeterminado representaram aproximadamente 76% do total daqueles registrados no ano de 

2009. O segundo grupo de maior expressão na distribuição refere-se aos contratos do setor 

público, que representam cerca de 15% na distribuição do total de contratos analisados nesse 

mesmo período. Os demais tipos de contratos, como os temporários e por prazo determinado, 

não tem peso significativo nos vínculos da RAIS, especialmente devido às exigências legais 

vinculadas à implementação destes (DIEESE, 2011). 

 Cabe ainda ressaltar que alguns estudos internacionais trabalham com a hipótese de 

que, quanto maior o tempo de permanência de um funcionário em determinada empresa - e 

portanto, menor sua rotatividade - maior a produtividade desta, devido à acumulação do 

capital humano (Ramos & Carneiro, 2002). 

 

1.2 Justificativa 

 

 A rotatividade pode ser dividida em três grandes grupos, de acordo com sua fonte de 

origem: a rotatividade originada pela empresa; a rotatividade oriunda de afastamento por 

motivo de doença, aposentadoria ou falecimento; e a rotatividade derivada da vontade do 

funcionário (Mobley, 1992). 

 O fenômeno da rotatividade, quando elevado, constitui um sério problema para os 

trabalhadores, empresas e governo. Para os trabalhadores representa instabilidade no trabalho, 

resultante de insatisfação. Para as empresas, representa aumento considerável nos custos 

decorrentes do processo de seleção e treinamento do novo trabalhador, da perda do capital 

intelectual, da aculturação do novo trabalhador ou da influência sobre a saúde organizacional, 

com impactos negativos sobre a produtividade e lucratividade. Para o governo, devido à 

utilização intensiva e recorrente da poupança compulsória dos trabalhadores (Fundo de 
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Garantia do Tempo de Serviço – FGTS) e do fundo público organizado para a proteção dos 

desempregados, o seguro-desemprego (Dalton &Todor, 1979; Dalton &Todor, 1982; Sousa-

Poza & Hennenberger, 2004; Orellano & Pazello, 2006; Tanova & Holtom, 2008; DIEESE, 

2011; Hausknecht & Holwerda, 2013; Pereira & Ziero, 2013). 

 Grande parte dos estudos sobre rotatividade de trabalhadores em diferentes países 

baseia-se apenas em pesquisas domiciliares, impossibilitando o cruzamento de informações 

referentes à mudança na situação ocupacional com as características da empresa (Ribeiro, 

2001). 

 Diferentemente, ao se estudar a rotatividade a partir de informações coletadas nas 

empresas – como no caso deste estudo - é possível perceber a parcela da rotatividade 

relacionada à vontade do trabalhador e aquela decorrente de uma iniciativa da empresa. A 

partir daí, pode-se cruzar as informações obtidas através de dois pontos de vista opostos: o do 

trabalhador e o da organização, aumentando, dessa forma, a validade do que está sendo 

pesquisado (Ribeiro, 2001). 

 As empresas brasileiras se movimentam no contexto de altas taxas de rotatividade 

como esta fosse uma característica "natural" do nosso mercado de trabalho. Poucas são as 

empresas que preocupam-se em avaliar a questão e tomar medidas para minimizar o 

problema. Nesse aspecto, é requerido uma postura proativa, mais do que apenas de reação 

(Mobley, 1992). 

 Ao realizar uma busca na literatura, percebe-se que grande parte dos trabalhos sobre 

rotatividade são desenvolvidos nas áreas de psicologia – com grande foco na intenção de 

rotatividade, comportamento e qualidade do emprego – e economia – a qual relaciona a 

rotatividade com emprego e taxa de desemprego. No Brasil, esse tema tem sido debatido pelo 

menos há quatro décadas, porém, a quantidade de produção científica envolvendo o assunto 
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ainda é bastante escassa, requerendo novas pesquisas (Sousa-Poza & Hennenberger, 2004; 

Pereira & Ziero, 2013). 

 Além disso, existe uma carência de pesquisas envolvendo classes menos privilegiadas, 

como garis, recicladores, operários de chão de fábrica, serviços gerais, entregadores, etc, o 

que torna o desenvolvimento de um trabalho junto a tais públicos ainda mais interessante 

(Belo & Moraes, 2011).  

 Gonzaga (1998), ao estudar a relação entre qualidade de emprego e rotatividade, 

aponta para o fato de que o gargalo do mercado de trabalho brasileiro está na baixa qualidade 

dos postos de trabalho, e não na escassa criação desses.  

 Empregos vem sendo criados em número relativamente alto a partir de 2002. No 

entanto, a qualidade dos postos de trabalho é, em média, muito ruim, apresentando baixa 

produtividade e baixa remuneração (Gonzaga, 1998; Chahad & Pozzo, 2013). 

 Quanto menor o nível de educação, menor é a capacidade de aprendizado, e menores 

são os retornos de investimento em treinamento de atividades específicas. Logo, menor é o 

tempo esperado de duração da relação de trabalho, o que se faz representar nas altas taxas de 

rotatividade (Gonzaga, 1998). 

 O segmento de distribuição urbana de bebidas -  universo de pesquisa deste trabalho -  

pelo que foi observado pela autora, se enquadra na situação acima descrita, uma vez que 

apresenta um número considerável de postos de trabalho, caracterizados por baixa 

remuneração associada à ampla gama de atividades a serem desempenhadas por um único 

cargo, além da extensa jornada de trabalho. 

 A pergunta que norteou esta pesquisa foi: quais as possíveis causas da rotatividade no 

setor de distribuição urbana de bebidas? 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as possíveis causas da rotatividade de trabalhadores no setor de distribuição urbana de 

bebidas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

1 - Estudar a rotatividade de trabalhadores em duas filiais de uma empresa inserida no setor 

de distribuição de bebidas localizadas em duas cidades de Minas Gerais; 

2 - Analisar os fatores que contribuíram para a redução significativa das taxas de rotatividade 

nos últimos três anos; 

3 - Comparar o ponto de vista dos gestores em relação às causas da rotatividade na empresa 

com o ponto de vista dos trabalhadores desligados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definindo o conceito de rotatividade a ser utilizado na pesquisa 

 

 Apesar de à primeira vista parecer ser de fácil entendimento, a rotatividade tem sido 

conceituada de formas distintas por alguns pesquisadores ao longo dos anos. 

 De acordo com Price (1977), a rotatividade é o grau de movimento individual através 

dos limites de um determinado sistema social, como, por exemplo o mercado de trabalho. 

Trata-se de um conceito bastante genérico, uma vez que não especifica a direção do 

movimento de saída e entrada do trabalhador na empresa, tampouco se esse movimento está 

relacionado a uma decisão deste ou daquela (Bluedorn, 1978; Silva, 2002). 

 Anos depois, Mobley (1992) propõe o conceito de rotatividade como a saída de um 

indivíduo de uma organização na qual recebia compensação monetária. Por se tratar de uma 

definição abrangente, que permite o encaixe de subdivisões, pode-se dizer que é consensual 

na literatura.  

 Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (2011), a 

rotatividade representa a substituição do ocupante de um posto de trabalho por outro, ou seja, 

a demissão seguida de admissão, em um posto específico, individual, ou em diversos postos, 

envolvendo vários trabalhadores. 

 Jackofsky e Peters (1983) abordam a diferenciação entre a Rotatividade do Trabalho 

(Job turnover) e a Rotatividade da Organização (Organizational turnover). A primeira se 

refere à mudança de trabalho de determinado funcionário dentro da empresa, surgindo 

geralmente como conseqüência da criação e/ou destruição de cargos. Já a Rotatividade da 

organização diz respeito à passagem de um trabalhador de uma empresa para outra, 
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independentemente da criação e/ou destruição de cargos na empresa em que opera (Garcia-

Serrano & Malo, 2002). 

 Bluedorn (1978) desenvolveu uma taxonomia multidimensional para a rotatividade, 

utilizando como dimensões básicas a direção do movimento que ocorre através das 

organizações e se este movimento é iniciado ou não pelo próprio trabalhador.  

 A primeira dimensão empregada pelo autor - a direcionalidade do movimento - aponta 

se o indivíduo está aderindo ou se separando da organização. Já a segunda dimensão 

determina o caráter voluntário ou involuntário dessa ação. Ao cruzar essas dimensões, surgem 

quatro tipos de rotatividade: I) Separações Voluntárias; II) Adesões Voluntárias; III) Adesões 

Involuntárias; IV) Separações Involuntárias. A separação se refere ao desligamento do 

trabalhador de uma determinada empresa. Já a adesão diz respeito à entrada de um novo 

trabalhador àquela empresa. As duas situações podem ser voluntárias ou involuntárias. 

Entender a contribuição de cada parcela para a rotatividade total é essencial para identificar as 

suas fontes (Bluedorn, 1978). 

 Muitos pesquisadores, ao desenvolverem e aplicarem determinada metodologia para o 

estudo da rotatividade, acabam por não diferenciar a rotatividade voluntária – a qual surge a 

partir de uma decisão do trabalhador em sair da empresa - da involuntária - decorrente da 

iniciativa da empresa, da qual fazem parte os casos de falecimento e aposentadoria - tratando-

as como um único fenômeno. Tal prática pode trazer conseqüências negativas para o estudo, 

especialmente porque as causas que levam a um determinado tipo de rotatividade são 

completamente diferentes das causas que levam ao outro (Bluedorn, 1978; Abelson & 

Baysinger, 1984; Mobley, 1992; Sousa-Poza & Henneberger, 2004; Becker & Cropanzano, 

2011; Hausknecht & Holwerda, 2013). 

 Entre os pesquisadores que fazem tal distinção, a predileção pelo estudo da 

rotatividade voluntária é nítido, de forma que existem poucos estudos baseados na 
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rotatividade involuntária, o que o torna um campo em potencial a ser explorado (Bluedorn, 

1978). 

 Alguns autores costumam ainda subdividir a rotatividade voluntária em dois tipos: 

disfuncional e funcional. O primeiro se refere à situação em que a saída voluntária do 

indivíduo é vista pela empresa como uma perda. O segundo tipo caracteriza a situação 

inversa, na qual a organização possui uma avaliação negativa do desempenho do indivíduo e, 

portanto, enxerga sua saída voluntária como um benefício (Dalton & Todor, 1982). 

 Essa dicotomização taxonômica da rotatividade em categorias funcionais e 

disfuncionais é muito valiosa para o estudo desse fenômeno. Sob essa perspectiva, a 

classificação tradicional de rotatividade apenas em voluntária ou involuntária traz, muitas 

vezes, uma visão exagerada do seu impacto negativo para as organizações, uma vez que não 

leva em consideração aqueles casos que são benéficos (Dalton, Krackhardt, & Porter, 1981; 

Dalton & Todor, 1982; Abelson & Baysinger, 1984; Silva, 2002). 

 O fato de serem menos óbvias e quantificáveis, e demorarem mais tempo para se 

evidenciarem, podem ser alguns dos motivos que levam os estudiosos a trabalharem menos 

com os aspectos positivos da rotatividade (Dalton & Todor, 1982; Mobley, 1992). 

 No caso deste estudo, provavelmente não será possível diferenciar a rotatividade 

funcional da disfuncional. Num quadro de mercado de trabalho aquecido, como o atual, a 

probabilidade maior é de que a rotatividade disfuncional seja a regra. 

 Ainda sob o âmbito das possíveis classificações taxonômicas da rotatividade, é 

importante pontuar que, apesar da grande maioria dos estudos abordar tal fenômeno sob uma 

perspectiva organizacional - especialmente os impactos financeiros - ele também apresenta 

grande relevância nas perspectivas individual e societal (Abelson & Baysinger, 1984; Mobley, 

1992).  
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 Apesar de se tratar de um conceito de fácil entendimento, compreender os fenômenos 

que compõem a rotatividade é uma tarefa complexa, visto que está correlacionada com uma 

série de fatores de naturezas distintas que influenciam na movimentação do mercado de 

trabalho. Dentre esses fatores destacam-se os econômicos, políticos e sociais (Medeiros et al. 

2010; DIEESE, 2011). 

 A teoria econômica afirma que a rotatividade pode ser afetada tanto por indicadores 

macroeconômicos que sinalizam o grau de aquecimento da economia, quanto por fatores 

individuais e aqueles oriundos de cada empresa (Orellano & Pazello, 2006).  

 Com relação ao ambiente macroeconômico, o comportamento da rotatividade tende a 

ser pró-cíclico, aumentando o número de desligamentos voluntários à medida em que 

mercado de trabalho aquece, visto que os trabalhadores buscam melhores oportunidades de 

emprego, muitas vezes associadas à maior remuneração. Inversamente, em períodos 

recessivos, diminuem tanto as contratações quanto os desligamentos voluntários, apesar da 

elevação das demissões por iniciativa do empregador (Feijó & Carvalho, 2005; Medeiros et 

al. 2010). 

 Além disso, a falta de políticas públicas de proteção ao emprego e os benefícios 

oferecidos ao indivíduo que perde o emprego, tais como a retirada do FGTS e o seguro 

desemprego, são fatores impactantes sobre a rotatividade (Chahad & Pozzo, 2013). 

 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) criado em 1966 sob o argumento 

de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, pode ser visto como um mecanismo 

facilitador da demissão do trabalhador pela empresa, representando, na prática, uma 

"desestabilidade no emprego" e estimulando o aumento da rotatividade de mão-de-obra 

(DIEESE, 2014). 

 Somado a isso, a "flexibilidade contratual" característica do mercado de trabalho 

brasileiro tem refletido um expressivo crescimento do número de beneficiários do programa 
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de seguro-desemprego, cerca de 72% de acréscimo na comparação de 2002 para 2012. Tal 

fator associado à elevação do valor do salário mínimo em 155% fez com que a despesa do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) com esse recurso aumentasse em 150% nesse 

período. Nesse ponto é válido lembrar que esse recurso poderia ser investido em outras 

políticas mais efetivas tais como programas de qualificação profissional e intermediação de 

mão-de-obra (DIEESE, 2014). 

 Já em relação aos fatores individuais, pode-se afirmar que, além da motivação e 

satisfação, as variações de rotatividade entre setores estão relacionadas com a sazonalidade e 

a qualificação da mão-de-obra, por exemplo (Gonzaga, 1998; Sousa-Poza & Henneberger, 

2004; Strapasson, Concollato, & Ferreira, 2007; Medeiros et al. 2010; Camillo,2013). 

 Mesmo diante de um número considerável de pesquisas concluídas sobre rotatividade, 

é possível fazer poucas generalizações sobre suas causas. Tal fato se deve, dentre outros 

fatores, à escassez de pesquisas que examinem suas múltiplas causas em um mesmo estudo; 

falhas na integração das variáveis organizacionais, individuais e referentes ao mercado de 

trabalho; além de um desenvolvimento conceitual insuficiente dos modelos do processo de 

rotatividade, no sentido de orientar o delineamento e interpretação das pesquisas (Mobley, 

1992). 

 É possível classificar as variáveis potencialmente relacionadas à rotatividade em 

quatro categorias gerais: O contexto econômico; as variáveis organizacionais, tais como 

liderança, sistema de compensação, desenho de cargos, dentre outras; as variáveis individuais 

não ligadas ao trabalho, tais como carreira do cônjuge, considerações sobre a família, dentre 

outras; e as variáveis individuais relacionadas ao trabalho, tais como os valores, expectativas, 

satisfação, comprometimento, habilidades e intenções em relação ao atual emprego (Mobley, 

1992). 



! !

!
!

24!

 Assim, estudiosos tem pesquisado as causas da rotatividade sob diferentes 

perspectivas.  

 Souza-Poza e Henneberger (2004), ao realizarem um estudo comparativo sobre 

intenção de rotatividade envolvendo vinte e cinco países, enumeraram diversas variáveis 

envolvidas com o fenômeno, os quais se repetem em muitos estudos sobre rotatividade. 

Através dessa pesquisa, pôde-se concluir que importantes condicionantes e/ou determinantes 

da intenção de rotatividade são de natureza subjetiva, tais como: satisfação e segurança no 

trabalho, oportunidade de crescimento na empresa e orgulho pela tarefa que desempenha no 

cargo. Os autores também empregam na pesquisa outras variáveis, de natureza mais objetiva, 

tais como gênero, idade, família e salário.  

 Com relação ao gênero, parece que as mulheres apresentam uma maior tendência a se 

manterem no emprego em relação aos homens (Souza-Poza & Henneberger, 2004). 

 No que tange à idade, existe uma relação inversa com a intenção de rotatividade, ou 

seja, quanto maior a idade menos atraente se torna a mudança de emprego (Souza-Poza & 

Henneberger, 2004). 

 A formação de uma família também influencia negativamente na rotatividade, 

provavelmente devido aos custos envolvidos com a mudança de todos os membros (Souza-

Poza & Henneberger, 2004). 

 Por fim, quanto mais alto o valor do salário, menor a chance de troca de emprego, 

visto que as possibilidades de encontrar uma organização que pague mais são reduzidas. Além 

disso, benefícios indiretos, como horário flexível de trabalho, expectativa de promoção, 

capacitação contínua e tamanho da empresa tendem a reduzir a intenção de rotatividade. 

Apesar da pesquisa realizada por tais autores abordar a intenção de rotatividade, eles pontuam 

que artigos sobre a rotatividade apresentam praticamente as mesmas variáveis e resultados 

(Souza-Poza & Henneberger, 2004). 
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 Uma pesquisa realizada por Strapasson et al. (2007) numa linha de produção composta 

por quatro mil funcionários de uma empresa inserida no setor da agroindústria, vem ao 

encontro a algumas afirmativas pontuadas acima. Ao analisarem o perfil dos funcionários 

desligados num período de um ano, tais autores identificaram que o salário pago para os 

cargos analisados era baixo; 72% eram do sexo masculino;72% tinham entre 18 e 25 anos; e 

76% possuíam menos de um ano de vínculo com a empresa. 

 

2.2 Modelos de rotatividade 

 

 Por se tratar de um fenômeno complexo que, conforme descrito anteriormente, 

envolve variáveis organizacionais, ambientais e individuais, a rotatividade pode ser melhor 

entendida a partir da implementação de modelos conceituais.  

 Nesse ponto é necessário fazer uma dicotomia entre os grupos de pesquisas 

interessados no estudo da rotatividade. De um lado, temos as pesquisas em que o objeto de 

estudo é o mercado de trabalho, sendo desenvolvidas, portanto, no campo da Teoria 

Econômica. Para esse grupo de pesquisadores, a rotatividade está associada a fenômenos 

econômicos e conjunturais. O modelo clássico de rotatividade proposto por esse grupo analisa 

o mercado do ponto de vista da oferta e demanda de trabalho, buscando um equilíbrio entre 

estes parâmetros, uma condição conhecida como "pleno emprego" (Morrell, Loan-Clarke & 

Wilkinson, 2001; Chahad, 2006). 

 Outra preocupação dessa vertente de pesquisas sobre rotatividade está em verificar a 

capacidade de realocação dos recursos de uma determinada economia. Assim, as  

características dos fluxos de trabalhadores e os padrões de criação e destruição de empregos 

tem implicações importantes para o funcionamento da economia em termos de eficiência de 

produção, bem-estar dos trabalhadores e delineamento de políticas públicas (Ribeiro, 2001). 
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 Uma crítica aos modelos de rotatividade baseados na Teoria Econômica é o fato deles 

empregarem poucas determinantes na explicação das causas desse fenômeno. Apesar das 

variáveis monetárias serem de extrema importância para analisar a rotatividade, é 

fundamental que elas sejam associadas também àquelas não-monetárias (Ribeiro, 2001; 

Hausknecht & Holwerda, 2013). 

 De outro lado, temos as pesquisas que adotam o indivíduo e/ou a organização como 

objetos de estudo, as quais são desenvolvidas principalmente no campo da Psicologia e 

Sociologia. Nesse caso, as causas da rotatividade são associadas principalmente a fenômenos 

inerentes ao indivíduo (Morrell et al., 2001; Hausknecht & Holwerda, 2013). 

 Seguindo essa segunda vertente, pesquisadores como Simon (1958), Price (1977), 

Steers e Mowday (1981) e Mobley (1992) esboçaram modelos para o fenômeno da 

rotatividade de pessoal, procurando organizar e integrar descobertas empíricas; esclarecer 

relações e conceitos; estimular a realização de novas pesquisas; e compreender mais 

profundamente a rotatividade.  

 De acordo com Costa et al. (2008), apesar de ambos os modelos citados acima 

apresentarem elementos em comum, aquele proposto por Mobley parece ser o mais detalhado, 

uma vez que, além de incorporar elementos dos modelos anteriores, tenta englobar as 

variáveis acima citadas. 

 Um dos mais antigos modelos integrativos de rotatividade, denominado “Decisão de 

Participar”, foi desenvolvido por March e Simon, baseando-se na Teoria do Equilíbrio 

Organizacional, uma teoria essencialmente motivacional. Tal modelo aborda dois 

componentes distintos, porém inter-relacionados: a disposição de movimentação e a facilidade 

de movimentação percebidas na organização, de forma que a primeira está negativamente 

relacionada com a satisfação no trabalho e com a possibilidade de transferência intra-

organizacional; enquanto a segunda está relacionada positivamente com o número de 
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alternativas percebidas fora da organização. Ao relacionar a disposição e a facilidade de 

movimentação com os principais fatores que as afetam, os autores centram sua atenção na 

necessidade de estimar tanto as variáveis comportamentais quanto o mercado de trabalho no 

estudo da rotatividade (Jackofsky &Peters, 1983; Mobley, 1992; Silva, 2002; Tanova & 

Holtom, 2008). 

 Em síntese, a hipótese central desse modelo é que quanto maior a satisfação do 

indivíduo com o trabalho, menor o desejo de se retirar da organização (Moreira, 2008). 

 Uma das suas limitações está na excessiva ênfase dada ao salário como fator 

motivador. A crescente complexidade das relações de trabalho tem mostrado que utilizar 

apenas o salário como motivador é um recurso demasiadamente limitado na gestão de pessoas 

(Morrel, Loan-Clarke & Wilkinson, 2001). 

 Outra limitação deste modelo é o fato de ele apresentar apenas uma visão estática da 

decisão de saída, não incluindo elementos de desenvolvimento a longo prazo, associados, por 

exemplo, ao desenvolvimento de carreira (Morrel, Loan-Clarke & Wilkinson, 2001). 

 Apesar de ter sido empregado em poucas pesquisas empíricas, pode-se afirmar que o 

modelo proposto por March e Simon serviu como uma base sólida para muitos trabalhos 

subseqüentes (Jackofsky & Peters, 1983; Mobley, 1992). 

 Price, ao aprofundar nos estudo sobre rotatividade, propôs um modelo estruturado sob 

a perspectiva sociológica, mas sem deixar de lado a interação desse fenômeno com variáveis 

genuinamente econômicas, tais como salário e oportunidade de crescimento. Ao trabalhar 

diferentes abordagens em um mesmo modelo, o autor analisa a rotatividade de forma mais 

ampla, apontando variáveis relacionadas ao indivíduo, à organização a ao mercado de 

trabalho (Price, 1977; Morreira, 2008).  

 Mediante as características citadas acima, o modelo proposto por Price foi escolhido 

pela autora desta dissertação para conduzir a pesquisa empírica. Visando uma maior 
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compreensão por parte do leitor, será realizada abaixo uma descrição mais pormenorizada 

desse modelo. 

 O modelo de Price aponta quatro determinantes principais da rotatividade voluntária: o 

salário pago aos trabalhadores, o nível de integração do trabalhador com os colegas, o nível de 

comunicação entre a empresa e os trabalhadores e o grau de centralização do poder (Price, 

1977). 

 A variável salário é inversamente proporcional à rotatividade, de forma que, quanto 

menor o salário recebido pelo trabalhador que ocupa determinado cargo, maior será a 

rotatividade (Price, 1977). 

 No que tange à integração do trabalhador com os demais colegas de trabalho, Price 

explica que as relações que envolvem afeto levam a níveis mais baixos de rotatividade quando 

comparadas às relações imparciais, em que há pouco ou nenhum vínculo afetivo (Price, 

1977). 

 Outro aspecto que interfere na rotatividade de pessoas é o quanto a empresa transfere 

informações formais aos trabalhadores. Dentre as diversas formas de divulgar informações 

pode-se citar a realização periódica de conferências entre líderes e liderados, distribuição de 

boletins informativos, newsletters e até mesmo os treinamentos realizados com novos 

trabalhadores. O modelo aponta que o recebimento de informações por parte do trabalhador é 

visto como um aspecto positivo, e, portanto, tende a reduzir a rotatividade voluntária (Price, 

1977). 

 Por fim, o modelo aponta a centralização do poder como um aspecto negativo para a 

rotatividade. A centralização pode ser definida como o grau em que o poder está concentrado 

em determinado sistema social, estando muitas vezes associado à tomada de decisão e 

autonomia. O grau máximo de centralização ocorre quando todo o poder decisório está 

concentrado em uma única pessoa. Extremo a ele, o grau mínimo de centralização ocorre em 
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organizações onde o poder é exercido igualmente por todos os membros. Cabe ressaltar que a 

maior parte das empresas encontram-se em um grau de centralização intermediário, ou seja, 

nem num extremo nem noutro. Price ressalta que é interessante para o trabalhador ter algum 

grau de participação nas decisões relativas às tarefas por ele desempenhadas. Assim, empresas 

muito centralizadas tendem a apresentar uma maior rotatividade quando comparadas àquelas 

mais descentralizadas (Price, 1977). 

 Esse modelo aponta ainda duas variáveis intervenientes, que mediam a relação entre as 

quatro determinantes citadas acima e a rotatividade: a satisfação do trabalhador e as 

oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. 

 Aqui, a satisfação é vista como um produto das quatro determinantes. Através da 

satisfação é possível compreender como (de que maneira) o salário, a integração, a 

comunicação e a centralização afetam a rotatividade. Um salário elevado, por exemplo, 

provavelmente gera uma alta satisfação do trabalhador com o pagamento, reduzindo, 

conseqüentemente, a rotatividade (Price, 1977). 

 O criador do modelo deixa claro que não é a variação da satisfação que altera a 

rotatividade, mas os determinantes que levaram à insatisfação.  

 A segunda variável interveniente está relacionada com as oportunidades oferecidas 

pelo mercado de trabalho, a qual independe das quatro determinantes, já que se trata de um 

fator externo à empresa.  

 Ao analisar a relação entre satisfação, oportunidade e rotatividade, percebe-se que o 

trabalhador insatisfeito provavelmente deixará a empresa mediante outra oferta de emprego. 

Se não há oportunidade no mercado de trabalho, o trabalhador insatisfeito permanece na 

empresa, não alterando portanto, a rotatividade (Price, 1977).  

 A Figura 1 ilustra a relação entre as determinantes, as variáveis intervenientes e a 

rotatividade, de acordo com o modelo de Price. 
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Figura 1: Relação entre as determinantes, as variáveis intervenientes e a rotatividade 
Fonte: Adaptado de Price, J. L. (1977). The study of turnover (p. 84). Iowa: The Iowa State University Press. 
 
  

 Quanto às conseqüências do fenômeno, Price ofereceu uma importante contribuição ao 

concluir  que, se por um lado a rotatividade pode prejudicar a efetividade da organização (seja 

através da baixa satisfação e integração daqueles que nela permanecem, ou pelos custos 

decorrentes da recolocação), por outro  lado pode maximizá-la (através do aumento da 

capacidade de inovação), necessitando portanto, ser melhor estudada nesse aspecto (Price, 

1977). 

 No mesmo ano, Mobley propôs o modelo denominado "Ligações Intermediárias", 

através do qual demonstrou existir outras variáveis, além das propostas por Price, interligando 

rotatividade e satisfação. Tal modelo demonstra as várias etapas que constituem o processo de 

decisão de um indivíduo em permanecer ou sair de um emprego, de forma que a intenção de 

sair é a preditora imediata da rotatividade, sendo determinada primariamente pela satisfação e 

atração pelo trabalho desempenhado (Lee & Mowday, 1987; Mobley, 1992). 
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 No início dos anos 1980, Steers e Mowday expuseram um modelo mais complexo, 

procurando sumarizar todo o trabalho teórico e empírico existente sobre o tema até aquele 

momento. O modelo é formado por três grandes eixos: expectativas e atitudes relativas ao 

trabalho; atitudes relativas ao trabalho e intenção de sair; e intenção de sair e possibilidade de 

recolocação no mercado de trabalho, sendo essa última a principal desencadeadora da 

rotatividade voluntária (Lee & Mowday, 1987; Silva, 2001). 

 No primeiro eixo encontram-se as expectativas e valores presentes no indivíduo e que 

são influenciados, pelo menos, por três fatores: características individuais, informação 

disponível sobre o trabalho e a organização, e oportunidades alternativas de emprego (Lee & 

Mowday, 1987; Silva, 2001). 

 O segundo eixo do modelo analisa a relação entre as atitudes do trabalhador e o seu 

desejo de sair ou permanecer na empresa. Aqui, são observadas as respostas afetivas do 

indivíduo e outros fatores não relacionados diretamente ao trabalho, como, por exemplo, 

família e o desenvolvimento de atividades comunitárias, sociais  e políticas (Lee & Mowday, 

1987; Silva, 2001) 

 O terceiro eixo examina a relação entre a intenção de sair e a ação propriamente dita 

(rotatividade), demonstrando que esta é influenciada pela combinação da intenção de sair com 

a oferta de outros empregos. Quando a disponibilidade dessas alternativas é escassa, o 

indivíduo tende a adiar seu desligamento da empresa, reavaliando todo o processo de tomada 

de decisão (Silva, 2001). 

 É interessante observar que, enquanto no modelo proposto por Mobley a busca por 

outras oportunidades no mercado de trabalho antecede a intenção de sair, no modelo de 

Mowday e Steers a busca por alternativas disponíveis de trabalho é conseqüência da intenção 

de sair do trabalhador (Lee & Mowday, 1987). 
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2.3 Taxa de rotatividade 

 

 A rotatividade, juntamente com outras variáveis, tais como salário, emprego, 

desemprego, produtividade, dentre outros, é utilizada pelos economistas para avaliar o 

mercado de trabalho. Para tanto, esse indicador é expresso na forma de taxa  (Chahad, 2006; 

Camillo, 2013). 

 Na literatura nacional é usual calcular a taxa de rotatividade empregando o valor 

mínimo observado entre o total de admissões e o total de desligamentos anuais, comparado ao 

estoque médio de cada ano. Se as admissões forem superiores aos desligamentos, o montante 

destes é indicativo da necessidade de substituição em um mercado de trabalho de ciclo 

expansivo. Se, ao contrário, os desligamentos forem superiores às admissões, toma-se o 

volume destas no cálculo, considerando que estas tiveram um caráter substitutivo, em um 

mercado de trabalho cujo ciclo é de contração (DIEESE, 2011; DIEESE, 2014; Silva Filho & 

Silva, 2013). 

 Tal cálculo pode ser realizado a partir do total dos desligados na apuração do menor 

valor observado entre desligados e admitidos, ou seja, trata-se do cálculo para o conjunto do 

mercado de trabalho; ou pode-se excluir os desligamentos decorrentes de falecimento, 

aposentadoria, transferência e iniciativa do trabalhador, chegando-se à taxa de rotatividade 

descontada (DIEESE, 2014). 

 O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (2005) explica que a taxa de 

rotatividade é medida por uma relação na qual o numerador é o mínimo entre as admissões e 

desligamentos ocorridos no mês, e o denominador é o número total de assalariados no mês 

anterior, sendo o resultado dessa razão multiplicado por 100. Representa, portanto, o número 

de substituídos em relação ao total de trabalhadores. Esse mesmo cálculo é empregado pela 
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Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização 

internacional composta por 34 países (Ramos & Carneiro, 2002; Silva Filho & Silva, 2013). 

 Uma vez que é determinada pelo numerador, a taxa de rotatividade se eleva quando a 

economia aquece, devido ao crescimento das demissões. Já na época de recessão a taxa tende 

a cair, devido à redução das admissões (Ramos & Carneiro, 2002).  

 Deve-se pontuar que a fórmula empregada  para calcular a taxa de rotatividade embute 

o princípio de substituição de mão-de-obra, ou seja, ela sempre vai expressar os postos de 

trabalho que foram substituídos, mas não mostra se houve aumento ou redução no número de 

postos de trabalho oferecidos (Moreira, 2008). 

 Além disso, como um cargo pode ser ocupado diversas vezes ao longo do período 

analisado, a taxa de rotatividade pode mascarar uma situação, não refletindo o fenômeno com 

exatidão. Daí a importância de analisar a rotatividade a partir de outros ângulos, além do 

ponto de vista econômico, como se propõe neste projeto de pesquisa (Moreira, 2008; 

Hausknecht & Holwerda, 2013).  

 No Brasil, informações relacionadas às taxas de rotatividade são baseadas em dados 

secundários, coletados principalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o qual possui como principal base de 

dados a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) (Gonzaga, 1998; Camillo, 2013). 

 Por determinação legal, as empresas devem informar mensalmente a movimentação 

realizada em termos de admissões e desligamentos ao Ministério do Trabalho e Emprego. Tal 

procedimento é feito através do CAGED. Já os registros anuais de toda essa movimentação é 

informada por meio da RAIS, a qual permite identificar o volume e as principais 

características dos contratos de trabalho no mercado formal, bem como a movimentação 

relacionada às admissões e desligamentos (DIEESE, 2011). 
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 Apesar das fontes citadas acima serem fundamentais para o desenvolvimento do 

estudo da rotatividade e do mercado de trabalho de uma maneira geral, abrangem apenas o 

mercado de trabalho formal, de forma que os trabalhadores informais - os quais representam 

cerca de 44% da força de trabalho do país - ficam de fora dessas análises estatísticas (Ribeiro, 

2001; Flori, 2008; DIEESE, 2014). 

 Além disso, apesar de muitos pesquisadores focarem em um tipo específico de 

rotatividade (voluntária e involuntária, por exemplo), a taxa de rotatividade não faz distinção 

entre um ou outro tipo, de forma que todos os desligamentos são combinados em uma única 

taxa (Hausknecht & Holwerda, 2013). 

 

2.4 Consequências da rotatividade 

 

 Existem divergentes correntes que, a partir de diferentes perspectivas, discutem sobre 

as conseqüências negativas e positivas da rotatividade nas organizações. Para um primeiro 

grupo de autores (visão negativa), a rotatividade não é interessante para a empresa, pois 

acarreta uma série de custos tangíveis e intangíveis. Para um segundo grupo (visão positiva), a 

rotatividade voluntária se torna interessante para a organização, uma vez que os custos de 

retenção de pessoas são muito altos, tanto no aspecto financeiro quanto para a sua 

performance. Existe ainda um terceiro grupo (visão parcial), que trabalha com a idéia de que 

os custos da rotatividade voluntária são conseqüência de um processo da própria organização, 

a qual pode ou não se beneficiar do fenômeno (Hollenbeck & Williams, 1986; Menegon, 

2004). 

 As teorias do capital humano e social sugerem que a rotatividade, seja alta ou baixa, 

traz conseqüências negativas à performance da organização. Segundo a teoria do capital 

humano, quanto maior o tempo de permanência de um trabalhador em determinada empresa, 
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melhor é o seu desempenho, devido ao acúmulo de conhecimentos acerca das atividades por 

ele desenvolvidas. Quando esse trabalhador sai, a empresa sofre uma perda substancial do 

capital humano adquirido ao longo de sua permanência, e o novo trabalhador que irá substituí-

lo necessitará de longo tempo para alcançar o seu nível de conhecimento. Além disso, a 

rotatividade traz consigo gastos com recrutamento, seleção e treinamento de novos 

funcionários (Park & Shaw, 2013). 

 Similar à teoria do capital humano, a teoria do capital social sugere que a rotatividade 

interfere negativamente nas relações sociais que são construídas pelos membros da 

organização, tais como os objetivos coletivos e a confiança compartilhada; além de gerar 

custos com a socialização do funcionário recém-chegado (Park & Shaw, 2013). 

 A rotatividade pode ser vista ainda como um desestímulo ao investimento em 

treinamento e desenvolvimento por parte da empresa, visto que o tempo de permanência do 

funcionário na firma é reduzido. Como conseqüência, ocorre redução da produtividade e uma 

perpetuação de baixa remuneração, além de baixa qualificação (Gonzaga, 1998; Hausknecht 

& Holwerda, 2013). 

 O Brasil vivenciou a situação acima descrita ao longo da década passada. 

Concomitantemente ao aumento da rotatividade, nosso mercado de trabalho vem 

demonstrando um baixo dinamismo do padrão de produtividade desde o início da década de 

2000, tanto em níveis agregados quanto em níveis setoriais, com raras exceções. No período 

de 2000 e 2009, houve um crescimento de apenas 0,9% em se tratando de agregado (ou seja, 

englobando todos os setores da economia), e apenas de 0,5% no setor de serviços. Tais 

resultados representam uma forte elevação dos custos unitários do trabalho, já que esses são 

medidos pela relação entre os salários - que tem crescido periodicamente – e a produtividade 

do trabalho – que está praticamente estagnada (Cardoso, Cardoso, & Santos, 2013; Chahad & 

Pozzo, 2013). 
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 Existe também uma relação direta entre elevadas taxas de rotatividade e a 

informalização das relações de trabalho, decorrente da necessidade que as empresas têm em 

poupar custos com demissões. Conseqüentemente, têm-se um baixo grau de compromisso 

entre trabalhadores e empresas (Gonzaga, 1998; Ramos & Carneiro, 2002). 

 Passando para a vertente que trata a rotatividade como algo positivo, pesquisadores 

como Dalton e Todor (1982) afirmam que é possível economizar quantias consideráveis em 

dinheiro ao longo de um ano mantendo-se taxas razoáveis de rotatividade. Isto porque, dentre 

outros aspectos, é mais viável economicamente realizar novas contratações do que manter 

funcionários através de altos salários e benefícios.  A dificuldade está em determinar qual a 

taxa de rotatividade ótima para determinada organização. 

 Para esses autores, a rotatividade é uma maneira da inovação ser impulsionada na 

empresa. Novos funcionários vitalizam a organização, tornando-a capaz de adaptar-se às 

demandas internas e externas. 

 Além disso, os indivíduos que apresentam baixo desempenho na organização possuem 

maior propensão a saírem voluntariamente do emprego, devido à baixa perspectiva de 

crescimento e à redução da segurança no emprego. Sob essa perspectiva, baixas taxas de 

rotatividade se tornam positivas ao gerar oportunidade de entrada para pessoas com melhor 

desempenho. Conseqüentemente, leva a uma maior produtividade na empresa. Segundo 

Becker e Cropanzano (2011), existem diversos estudos sugerindo uma relação direta entre 

baixo desempenho no trabalho e rotatividade voluntária. 

 Os custos relacionados à rotatividade podem, de fato, existirem e serem elevados, 

porém, os benefícios - tais como redução do risco de se praticar altos salários a fim de manter 

um funcionário, aumento da capacidade de inovação, e substituição de funcionários de baixa 

performance por outros com melhor desempenho - também são inerentes a tal fenômeno, 
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devendo, portanto, serem levados em consideração (Dalton & Todor, 1982; Tanova & 

Holtom, 2008). 

 As conseqüências positivas da rotatividade podem ainda atingir o nível individual. 

Uma pesquisa realizada por Davia (2005) aponta que aqueles trabalhadores que, ainda no 

início da carreira, optam por mudar de emprego, possuem aumento de salário mais 

consideráveis em comparação com aqueles funcionários que permanecem por muito tempo 

num mesmo emprego. A mobilidade de um emprego para o outro faz com que o trabalhador 

conheça mais as suas capacidades e promova uma relação mais dinâmica entre empregado e 

empregador, sinalizando uma maior produtividade e, conseqüentemente, salários mais altos. 

(Arranz & Davia, 2010). 

 Abelson e Baysinger (1984) e Bluedorn (1982) defendem a terceira perspectiva 

relacionada às conseqüências da rotatividade para a empresa: a visão parcial. De acordo com 

estes autores, é preciso ir além do conceito de rotatividade funcional e disfuncional e 

compreender como os atributos individuais, organizacionais e ambientais afetam os custos e 

benefícios associados à rotatividade de funcionários de alta performance. 

 A saída de um trabalhador de uma empresa é considerada disfuncional desde que 

resulte em redução da performance organizacional, medida através de indicadores financeiros 

e de sobrevivência, tais como redução da sua participação no mercado, queda na quantidade e 

qualidade da mão-de-obra, falta de esclarecimento quanto à situação e propósito da 

organização tanto para o público interno quanto para o externo, dentre outros fatores (Abelson 

& Baysinger, 1984; Thiry-Cherques, 1981). 

 Além disso, conforme sugerido pela teoria do capital humano, essa saída gera custos 

de rotatividade, tais como os gastos com demissão e custos com treinamentos de novos 

funcionários. Por outro lado, ao optar por manter esse trabalhador, a empresa assumirá os 
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custos de retenção, tais como maior remuneração e benefícios, tornando os gastos muitas 

vezes excessivos (Abelson & Baysinger, 1984). 

 Tal situação mostra que é saudável que a empresa tenha uma taxa positiva de 

rotatividade. O ideal é que ela encontre qual é a sua taxa de rotatividade ótima, a qual é 

alcançada quando os custos relacionados com a retenção de funcionários considerados de alto 

valor agregado anulam os custos de rotatividade, conforme ilustrado na Figura 2 (Abelson & 

Baysinger, 1984). 

 

 

Figura 2: Rotatividade Organizacional Ótima 
Fonte: Abelson, M. A., & Baysinger, B.D. (1984). Optimal and dysfunctional turnover: toward an organizational 
level model. Academyof Management Review, 9 (2), 331-341. 
 
 

 Quanto maiores forem os custos associados com a rotatividade, menores serão os 

gastos com a retenção de funcionários, de forma que esses ônus caminham em sentidos 

opostos, compondo uma situação de trade-off em busca do equilíbrio, ou seja, uma taxa de 

rotatividade ótima (Abelson & Baysinger, 1984).  
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 Sempre que o custo de retenção exceder o custo de rotatividade, a empresa deve abrir 

mão de um determinado grupo de funcionários. Por outro lado, sempre que o custo de 

rotatividade exceder o custo de retenção, a empresa deve promover ações que estimulem a 

permanência do trabalhador na empresa como forma de manter o equilíbrio entre os dois 

lados (Abelson & Baysinger, 1984). 

 Apesar da clareza encontrada na colocação de Abelson e Baysinger (1984), é preciso 

considerar que tanto a mensuração quanto a realização de estudos comparativos entre os 

custos de retenção e de rotatividade são bastante trabalhosos, e por isso pouco empregados 

nas organizações (Menegon, 2004). 

 A literatura acerca do desempenho no trabalho e rotatividade voluntária geralmente 

indica que os funcionários que deixam a organização possuem alto desempenho, visto que 

possuem mais ofertas no mercado de trabalho quando comparados àqueles de baixo 

desempenho (Martin, Price, & Mueller, 1981).  

 Porém, ao desenvolverem um trabalho com 162 enfermeiras que deixaram seus 

empregos, Martin et al. (1981) perceberam que estas não apresentavam um desempenho 

superior às que ficaram na empresa, indicando que tal afirmação não pode ser generalizada e 

que o estudo da rotatividade precisa abranger diferentes tipos de profissionais. 

 Ao estudar a relação existente entre rotatividade e renda no Brasil no final da década 

de 2000, Camillo (2013) aponta que uma alta rotatividade influencia na renda dos 

trabalhadores, aproximando os salários mais altos dos mais baixos. O autor explica que o 

curto período de permanência do empregado na empresa leva a uma remuneração mais baixa, 

visto que não haverá ganhos de permanência de experiência adquiridos com o tempo de 

trabalho. A partir dessa redução no tempo de permanência no trabalho, é possível reduzir os 

maiores salários, aproximando-os (ainda que continuem distantes) dos menores salários pagos 

aos funcionários menos experientes.  
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2.5 Mercado de trabalho e  rotatividade no Brasil 

 

 Uma das principais características do mercado de trabalho formal em nosso país é a 

ampla flexibilidade contratual, que facilita tanto os desligamentos quanto as admissões. A 

dispensa no Brasil não requer autorizações e requisitos, pode ser feita sem justa causa. Tal 

fato, associado à oferta crescente de postos de trabalho, tende a aumentar ainda mais as taxas 

de rotatividade (Flori, 2008; DIEESE, 2011). 

 Para se ter uma idéia, houve acréscimo de 18,8 milhões de contratos de trabalho no 

estoque anual da RAIS quando se compara o resultado de 2002 com o resultado de 2012, 

representando 65,5% de crescimento. Em relação aos desligamentos, os números apontados 

indicam o acréscimo de 13,6 milhões de contratos de trabalho rompidos, ou seja, um 

crescimento de 111,3% de 2002 para 2012 (DIEESE, 2014). 

 No longo prazo e sob uma perspectiva de crescimento econômico, a tendência é de 

elevação do seu patamar, visto que uma parcela maior da força de trabalho estará sujeita a 

vínculos formais de trabalho, aumentando a mobilidade entre empregados e empresas 

(Moreira, 2008). 

 Tal informação vem ao encontro da pesquisa realizada por Pereira e Ziero (2013), 

através da qual constatou-se que a remuneração tem efeito negativo sobre a decisão de sair da 

firma, enquanto que  a situação econômica, como o nível de crescimento do país, tem efeito 

positivo. Assim, de acordo com tais autores, quanto mais bem remunerado o funcionário for, 

menor a chance dele sair da empresa, levando a uma menor taxa de rotatividade. Por outro 

lado, quanto mais aquecida estiver a economia do país -  expressada, dentre outros aspectos, 

pelo aumento dos postos de trabalho - maior será o número de pessoas mudando de emprego, 

e conseqüentemente, maior a taxa de rotatividade. 
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 Alguns pesquisadores associam as elevadas taxas de rotatividade ao contexto legal-

institucional que regula o mercado de trabalho no Brasil. Segundo eles, os benefícios aos 

quais funcionários com carteira assinada tem direito após o desligamento de uma empresa, 

tais como seguro desemprego e o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), atuam 

como impulsionadores da ruptura do vínculo empregatício, especialmente naqueles casos em 

que o funcionário tem poucas chances de ascensão na empresa (Gonzaga, 1998; DIEESE, 

2011).  

 É interessante observar a relação existente entre a redução da taxa de desemprego na 

economia brasileira desde o início dos anos 2000 – passando de 12,6% da força de trabalho 

em 2002 para 5,4% em 2013 – e o aumento paradoxal das contas públicas relacionado ao 

número de trabalhadores segurados. O aumento de empregos formais aumenta o contingente 

de trabalhadores que são demitidos e admitidos, e causa menor impacto sobre a taxa de 

desemprego. A combinação do número maior de trabalhadores com acesso ao seguro-

desemprego, associado à elevação da taxa de rotatividade da mão-de-obra e ao crescimento do 

salário mínimo nos últimos anos, tem como resultado grande elevação dos gastos públicos 

com o pagamento desse benefício (Chahad & Pozzo, 2013; IBGE, 2014). 

 Estudos transnacionais sobre rotatividade apontam que a legislação de proteção ao 

emprego (barreiras à demissão) influencia diretamente nas taxas de rotatividade, sugerindo 

que, quanto maior o nível de segurança no emprego oferecido pela legislação vigente, menor 

é o índice de rotatividade (Sousa-Poza & Henneberger, 2004). 

 Gonzaga (1998) complementa o quadro acima informando que a legislação trabalhista 

brasileira impulsiona também a rotatividade promovida pelas empresas em períodos de baixo 

faturamento, uma vez que não dispõe de mecanismos de ajustes para tais situações como, por 

exemplo, benefícios para emprego em tempo parcial ou regras mais flexíveis para os turnos 

diários de trabalho, entre outros. 
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 O principal motivo de desligamento no Brasil é a demissão sem justa causa, sendo a 

responsável por 46,3% dos desligamentos em 2012. Embora em menor proporção, a demissão 

voluntária apresentou crescimento, passando a representar 1/4 do total das demissões em 

2012, contra 15,8% em 2002, ou seja, teve crescimento de 9,2% nesse período. As demissões 

relacionadas às transferências, aposentadorias e falecimentos compõem uma parcela de cerca 

de 7% do total, mantendo-se constante entre os anos de 2002 e 2012. Por fim, o motivo 

"término do contrato" também se manteve constante nesse período, sendo responsável por 

cerca de 1/5 dos desligamentos (DIEESE, 2014). 

 Ramos e Carneiro (2002) colocam os fatores econômicos como importantes 

determinantes da rotatividade, de forma que, quando o nível de atividade econômica está 

aquecido, torna-se mais atrativo para o trabalhador forçar o afastamento, uma vez que as 

oportunidades no mercado de trabalho informal são maiores, os rendimentos neste espaço 

podem ser até mais elevados, e um posterior retorno ao mercado formal mais provável.  

 Outras duas variáveis intimamente relacionadas à rotatividade no Brasil são o grau de 

escolaridade e a remuneração paga ao trabalhador. 

  Dados extraídos da RAIS referentes ao Estado de São Paulo no ano de 1988 apontam 

que a proporção de empregados que acumularam elevado tempo de serviço é bem maior entre 

os que concluíram o segundo grau e principalmente entre os que tem curso superior, em 

comparação com aqueles que possuem segundo grau incompleto. Somente 20% dos 

empregados com segundo grau incompleto acumularam mais de 5 anos de serviço numa 

mesma empresa, contrapondo a 28,5% com segundo grau completo e 41,7% com curso 

superior completo (Baltar, 1994). 

 Um estudo recente do DIEESE (2014) aponta que houve uma queda no número de 

trabalhadores ativos com ensino médio incompleto entre os anos de 2006 e 2012, passando de 

45,4% para 34% respectivamente. Por outro lado, o número de trabalhadores com ensino 
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médio completo cresceu de 35,3% para 44,2% nesse mesmo período, indicando uma mudança 

importante no grau de escolaridade  da força de trabalho que compõe o mercado de trabalho 

formal e apontando que o ensino médio completo é, cada vez mais, o grau de escolaridade 

mínimo exigido para entrada no mercado de trabalho. 

 A rotatividade atinge mais aqueles trabalhadores de baixa escolaridade, de forma que, 

a probabilidade de o empregado permanecer no emprego é maior nos postos de trabalho que 

exigem maior nível de instrução (Baltar, 1994; DIEESE, 2014). 

 Com relação à faixa salarial, pode-se afirmar que o formato é muito semelhante ao do 

nível de instrução. Os dois indicadores configuram uma pirâmide com base larga, 

congregando a maioria dos trabalhadores, e apresentando um estreito afunilamento entre a 

base e a cúpula. Assim, os trabalhadores que tem baixa instrução e/ou baixa remuneração não 

constituem uma minoria que possuem desvantagens específicas na luta para obter um 

emprego, mas sim a imensa maioria da população economicamente ativa (Baltar, 1994). 

 De acordo com a literatura pesquisada, algumas variáveis, como salário elevado, 

comunicação precisa entre empregador e empregado, e integração estão inversamente 

relacionadas com a rotatividade. Por outro lado, tal fenômeno tem uma relação direta com a 

execução de tarefas rotineiras, de forma que, quanto mais repetitiva e mecanizada for a 

atividade desenvolvida pelo cargo, maior a tendência deste apresentar uma elevada 

rotatividade (Dalton & Todor, 1979). 

 Buscando compreender melhor as características dos desligamentos realizados no 

mercado de trabalho brasileiro, o DIEESE (2014) elaborou um ranking das 20 famílias 

ocupacionais que mais demitiram entre os anos de 2005 a 2012, as quais foram responsáveis 

por cerca de 54% do total de desligamentos registrados no período. É importante observar que 

tal percentagem é praticamente idêntica nos anos analisados, bem como a quase totalidade das 

categorias  ocupacionais se repetem, em cada ano. As famílias "motoristas de veículos de 
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cargas em geral" e "trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias" - dos quais fazem 

parte os trabalhadores pesquisados nesse trabalho - ocupam o 9° e 12° lugar no ranking de 

2011 e 2012, sendo responsáveis por 2,1% e 1,6% do total de desligamentos respectivamente. 

 Na base de dados da RAIS, é possível constatar que em 2011 e 2012, 96% das 

empresas brasileiras fizeram até 25 desligamentos e foram responsáveis por 36% do total de 

desligamentos nestes anos, enquanto 4% das empresas que desligaram mais de 25 vínculos 

responsabilizaram-se por cerca de 64% dos desligamentos no mercado de trabalho formal. 

Tais resultados, portanto, demonstram que há um conjunto pequeno de estabelecimentos 

responsáveis por grande parte dos desligamentos celetistas e, por conseqüência, pela 

rotatividade observada no mercado de trabalho (DIEESE, 2014). 

 Diante do exposto, percebe-se que a taxa de rotatividade pode ser reduzida a níveis 

consideráveis por meio de alterações tanto no sistema público - através da implantação de 

novas políticas para o mercado de trabalho - quanto no sistema privado, via revisão das 

práticas e procedimentos adotados por cada empresa. Com relação a esse último, é importante 

ressaltar que, antes de realizar qualquer modificação, é preciso saber qual será o custo da 

operação, para não incorrer no erro do valor gasto com tal ação sobrepor o custo da 

rotatividade por si só (Dalton & Todor, 1979; DIEESE, 2014).  

 Se por um lado o Brasil apresentou na última década um desenvolvimento econômico 

caracterizado por um vigoroso processo de redução das desigualdades - sustentado por 

políticas distributivas, geração de emprego formal, valorização do salário mínimo, ampliação 

das políticas sociais, entre outras iniciativas e políticas públicas - por outro lado, a carência de 

investimento em políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho tem deixado a desejar, 

contradizendo uma concepção de desenvolvimento na qual o trabalho tem papel estruturante 

na vida das pessoas e na economia (DIEESE, 2014). 
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 Nessa circunstância, torna-se necessário redesenhar o sistema de políticas públicas 

para o mercado de trabalho, considerando-se o aumento do número de pessoas que a ele 

integrarão, os programas, políticas e serviços que o comporão, bem como as bases de 

financiamento (DIEESE, 2014). 

 Seria interessante que tal reestruturação contemplasse, dentre outras ações, o 

aperfeiçoamento da concepção da promoção e proteção ampla do emprego, de vínculos mais 

estáveis nos contratos de trabalho, de proteção mais adequada diante do infortúnio do 

desemprego, incluindo serviços públicos de intermediação de mão de obra de melhor 

qualidade. A criação de um serviço de orientação vocacional, especialmente para aqueles que 

procuram o primeiro emprego,  integrados à busca da qualidade nos postos de trabalho 

também seria uma ferramenta útil na redução da rotatividade (DIEESE, 2014). 

 A reformulação das leis trabalhistas do país, desvinculando, por exemplo, a retirada do 

saldo do FGTS da saída do funcionário da empresa, reduziria o incentivo ao trabalhador para 

que este seja demitido. Tal mudança, faria com que a perda do emprego formal fosse vista 

como algo ruim, e portanto, a ser evitado pelo trabalhador. Entretanto, esta opção, 

extremamente impopular, é pouco provável de acontecer na prática (Gonzaga, 1998). 

 Para fazer frente às práticas de demissão individual, a representação dos trabalhadores 

nos locais de trabalho através de comissões instaladas em cada empresa permitiria instituir 

regras favoráveis à permanência dos trabalhadores, além de conferir certa flexibilidade e 

interferir  no movimento geral para regulação do direito coletivo (DIEESE, 2014). 

 Complementar a tal ação, seria plausível ampliar a flexibilização dos direitos 

trabalhistas, utilizando a negociação coletiva como instrumento para elevar o padrão 

regulatório das condições de trabalho, de forma que os únicos atores do processo de 

negociação seriam a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Quando os trabalhadores 

possuem uma representação sindical ativa na empresa para expressar seus descontentamentos, 
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tendem a permanecer no emprego por um longo período, reduzindo a rotatividade voluntária 

(Gonzaga, 1998; Garcia-Serrano & Malo, 2002; DIEESE, 2014). 

 Entretanto, a prática adotada em nosso país está muito aquém dessa proposta. Devido 

à elevada taxa de rotatividade, característica do mercado de trabalho brasileiro, a Justiça do 

Trabalho acaba por resolver problemas entre desempregados e empregadores, e não entre 

estes e empregados (representados por seus sindicatos). Assim, o trabalhador não vai à Justiça 

do Trabalho via sindicato, que fez o acordo, vai individualmente, portanto, sem poder de 

barganha e na situação de desempregado (Costa, 2005). 

 Com relação à prevenção e resolução de conflitos entre trabalhadores e empresas, 

percebe-se um crescimento contínuo das desavenças entre as partes e do número de ações 

trabalhistas. O sistema de resolução de impasses por meio da Justiça do Trabalho constitui um 

eficiente estímulo ao conflito entre as partes. É justamente no campo da legislação e da justiça 

que estão os maiores entraves, os quais estão relacionados à excessiva burocracia 

(especialmente associada à lentidão dos processos); ao elevado número e custo dessas ações 

trabalhistas (cerca de dois milhões de ações por ano ao custo de aproximadamente nove 

bilhões de reais); à riqueza de detalhes que compõem as leis trabalhistas; ou devido a uma 

jurisprudência ampla, e muitas vezes ambígua  (Flori, 2008).  

 Se, no passado, era cômodo e justificável empurrar todo conflito para fora da empresa, 

no futuro eles terão de ser tratados cada vez mais na própria empresa, como é feito, por 

exemplo, em países como Japão e Reino Unido (Flori, 2008). 

 Garcia-Serrano e Malo (2002) pesquisaram a relação existente entre a presença de 

entidades representativas dos trabalhadores dentro de empresas localizadas na Espanha - país 

onde a negociação coletiva abrange quase todos os trabalhadores -  e a rotatividade. Os 

estabelecimentos que possuíam comissões internas de negociação entre empregados e 

empregador apresentavam baixas taxas de rotatividade voluntária quando comparados aos 
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estabelecimentos que optavam pela negociação externa, ou seja, com a intervenção do Estado. 

Além disso, tal pesquisa demonstrou que condições específicas de cada empresa (tais como 

realização de acordos internos, porte e número de contratos de trabalho temporário) impactam 

mais nos níveis de rotatividade do que fatores externos (como por exemplo o crescimento da 

economia). Esse fato reforça ainda mais a importância da criação de comissões trabalhistas 

dentro das organizações como ferramenta para reduzir a rotatividade. 

 Uma outra recomendação seria oferecer um benefício às empresas que operassem com 

baixas taxas de rotatividade. Para tanto, seria necessário estabelecer um patamar médio de 

rotatividade - a meta a ser atingida - quantificado exclusivamente pela demissão por iniciativa 

do empregador, setorizado e atualizado periodicamente para novos patamares. As empresas 

que operassem com taxa de rotatividade acima da meta deveriam contribuir com um 

percentual adicional sobre o próprio faturamento, e as empresas que operassem abaixo da 

meta teriam uma redução no valor a contribuir. Tal mecanismo, em tese, deveria induzir 

novas práticas de gestão da força de trabalho que minimizem a rotatividade (DIEESE, 2014). 

 A implementação dessas ações aumentaria, e muito, a segurança dos trabalhadores em 

seus empregos e, conseqüentemente, o grau de compromisso entre trabalhadores e empresas. 

Como resultado, teríamos uma redução significativa da rotatividade, favorecendo 

trabalhadores, empresas e governo (Gonzaga, 1998). 

 Por fim, é importante destacar que é imprescindível que o aperfeiçoamento do sistema 

educacional acompanhe as ações acima citadas de modo a elevar o nível de instrução da 

população e reduzir a desigualdade em termos de oportunidades (Baltar, 1994).  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

 Buscando facilitar a compreensão da metodologia de pesquisa a ser utilizada, este 

capítulo foi dividido em quatro sessões. Na primeira seção são abordados a estratégia e o 

método de pesquisa; a segunda sessão descreve a unidade empírica de análise; a sessão três se 

limita à estratégia de coleta de dados a ser empregada; por fim, a quarta sessão trata da 

estratégia de análise e interpretação dos dados  coletados. 

 

3.1 Estratégia e método de pesquisa 

 

 Com o objetivo de identificar e compreender as causas da elevada rotatividade de 

pessoas no segmento de distribuição urbana de bebidas, optou-se pela pesquisa de natureza 

qualitativa, com o uso do método de estudo de casos. 

 A pesquisa qualitativa é um conceito “guarda-chuva”, que abrange várias formas de 

pesquisa que nos ajudam a compreender determinado fenômeno social em profundidade, a 

partir da perspectiva do sujeito, considerando o ambiente natural como fonte direta de dados 

(Godói & Balsini, 2004). 

 Ao adotar a perspectiva qualitativa em determinada pesquisa, é possível obter 

resultados essencialmente descritivos, pois o que se busca é o entendimento exaustivo do 

fenômeno como um todo. Assim, tal abordagem contribui para o entendimento sistêmico do 

problema estudado e das relações que estabelece com diversas variáveis em determinado 

contexto (Bonoma, 1985; Godoy, 1995; Yin, 2010). 

 Um dos métodos utilizados nesse tipo de pesquisa é o estudo de caso, que consiste na 

análise exaustiva – tanto em amplitude quanto em profundidade – de uma unidade de estudo, 

a fim de oferecer o mais profundo e completo entendimento do objeto em análise, seja ele 
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grupos, situações, pessoas ou organizações. Assim, tal método torna-se bastante adequado ao 

estudo de fenômenos complexos, contemporâneos e que estão inseridos num contexto em que 

é difícil identificar o limite entre a situação social e o ambiente que a cerca, como é o caso da 

elevada rotatividade de trabalhadores em determinados segmentos do mercado, a qual, 

conforme discutido anteriormente, está relacionada a diferentes fatores, seja na esfera 

econômica, política ou social (Greenwood, 1973; Bonoma, 1985; Yin, 2010). 

 A análise profunda, intensiva e mais sistêmica, proporcionada pelo estudo de caso, 

possibilita ao investigador obter uma descrição rica da situação, permitindo a captura não só 

dos aspectos evidentes, mas também o que está latente. Desvendar os elementos nas 

entrelinhas do fenômeno, as novas situações e as relações não previstas no projeto inicial da 

pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento da discussão. Nessa perspectiva, através do 

estudo de caso é possível realizar uma análise contextual detalhada de um número limitado de 

eventos, bem como suas relações. Tal método pode ser explanatório ou descritivo, permitindo 

conhecer um tema complexo ou adicionar força a algo que já foi conhecido a partir de 

pesquisa anterior (Greenwood, 1973; Yin, 1981; Bonoma, 1985; Eisenhardt, 1989). 

 A partir do exposto, é possível afirmar que o estudo de caso é um método adequado 

para a investigação da rotatividade em empresas inseridas no segmento de distribuição urbana 

de bebidas. Primeiro, porque trata-se de um fenômeno complexo, e sua compreensão requer 

um exame profundo e exaustivo do processo, considerando-se os diversos fatores que o 

influenciam (Yin, 1981; Godoy, 1995). 

 Soma-se a isso, a possibilidade de se obter uma visão mais sistêmica e contextual da 

rotatividade no segmento em estudo através de um estudo de caso. Apesar de se tratar de um 

fenômeno que vem sendo estudado desde a década de 1970, o contexto no qual a rotatividade 

está inserida atualmente é bastante diferente daquele inicialmente pesquisado, de forma que a 
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descrição obtida sobre o fenômeno e as variáveis que o impactam pode complementar os 

estudos já desenvolvidos. 

 Por fim, é importante destacar que apesar de se tratar de um estudo de caso, a presente 

pesquisa contou também com dados quantitativos, os quais foram analisados através de 

estatística descritiva. 

 

3.2 Unidades empíricas de análise 

 

 Um estudo de caso tem como unidades de análise uma pessoa, uma situação em 

particular, um programa, uma entidade ou um grupo de pessoas ou empresas. As 

possibilidades de questões a serem estudadas e a complexidade do estudo de caso podem estar 

relacionadas aos aspectos políticos, sociais, históricos e pessoais das unidades de análise 

(Godoy, 1995). 

 O investigador pode optar entre casos múltiplos ou caso único. Ao optar pelo primeiro, 

o investigador espera encontrar resultados similares nas unidades empíricas ou resultados 

distintos por motivos previamente conhecidos. O caso único, por sua vez, é apropriado 

especialmente quando se trata de um fenômeno representativo, ou seja, se assemelha a muitos 

outros casos (Eisenhardt, 1989; Yin, 2010). 

 Quanto ao enfoque, o estudo de caso pode ser holístico - com apenas uma unidade de 

análise) ou incorporado - possuindo duas ou mais unidades incorporadas de análise  (Yin, 

2010). 

 Optou-se, nesta pesquisa, pelo estudo de caso único com duas unidades incorporadas 

de análise. Assim, serão pesquisadas duas unidades operacionais de uma mesma empresa, de 

forma a identificar e comparar os fatores associados às taxas de rotatividade de cada uma 

delas. 
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 A empresa analisada possui sete unidades operacionais independentes, distribuídas em 

quatro estados da região sudeste do Brasil. Foram selecionadas as unidades operacionais 

localizadas nas cidades de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.  

 É importante ressaltar que a escolha das unidades empíricas de análise foi feita 

intencionalmente, sendo o critério de escolha orientado para a riqueza com que o fenômeno se 

apresenta. Em estudos desta natureza, a escolha dos objetos se baseia não na incidência de 

fenômenos, mas no interesse do caso em relação ao fenômeno em estudo e nas variáveis 

potencialmente relevantes (Yin, 2010). 

 Assim, foram empregados os seguintes critérios na escolha das unidades empíricas de 

análise: estão localizadas na mesma região, porém em cidades distintas; ambas foram criadas 

para atender à demanda de um único cliente e, portanto, são submetidas ao mesmo nível de 

exigência por parte da empresa contratante; possuem infra-estrutura operacional semelhante; e 

possuem o mesmo número médio de funcionários, cerca de duzentos cada uma.  

 Com relação à estrutura organizacional das empresas, pode-se afirmar que estas estão 

divididas em quatro principais níveis hierárquicos. No topo da pirâmide está a diretoria, 

composta pelos donos da empresa, os quais permanecem na matriz localizada no estado de 

São Paulo . Em um segundo nível estão os chamados gerentes corporativos, os quais são 

responsáveis pelo planejamento estratégico da empresa, incluindo a integração entre as 

unidades operacionais. Os gerentes corporativos desempenham funções específicas de cada 

área, de forma que existem os gerentes corporativos financeiros, os gerentes corporativos de 

operações, e os gerentes corporativos de pessoas. Em um terceiro nível, encontram-se os 

gerentes locais de operação e os gestores de pessoas, responsáveis pela execução do 

planejamento estratégico definido pelos gerentes corporativos em cada unidade operacional. É 

de responsabilidade desses gestores a condução das equipes de armazenamento e distribuição 

de bebidas.   Entre essas funções, existe ainda a figura dos supervisores, os quais representam 
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a autoridade imediata de cada equipe operacional, além de atuarem como elo entre os gerentes 

de cada unidade e os trabalhadores de nível operacional, os quais permanecem na base da 

pirâmide, constituindo o quarto nível hierárquico da empresa. 

 Como forma de facilitar a descrição acima, a Figura 3 ilustra a divisão hierárquica dos 

cargos na empresa em estudo. 

 

 

Figura 3 : Representação hierárquica dos cargos na empresa em estudo 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

  

3.3 Estratégia de coleta de dados 

 

 O método de estudo de caso pode empregar diversas fontes de evidências, tais como 

entrevistas, documentos, arquivos, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos. Não existe uma fonte de evidência que seja mais vantajosa que as demais, assim é 

recomendável que sejam empregadas em conjunto, de forma a complementarem as 

informações umas das outras. O emprego de múltiplas fontes de evidências e a triangulação 
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entre os dados obtidos através delas incrementa a validade do constructo, criando uma relação 

mais consistente entre a teoria e os dados empíricos (Eisenhardt, 1989; Yin, 2010).  

 Baseando-se nessa premissa, empregou-se como fonte de evidências para essa 

pesquisa entrevistas e documentos.  

 A entrevista é uma fonte de evidência importante em pesquisa qualitativa, 

especialmente quando se pretende compreender em profundidade uma situação social a partir 

da perspectiva dos atores envolvidos, considerando-se o contexto no qual ela ocorre 

(Eisenhardt, 1989; Bauer & Gaskell, 2002). 

 A pesquisa empregou entrevistas semi-estruturadas, as quais se desenvolvem a partir 

de uma relação de perguntas, mas permitem a interferência do entrevistado a partir de tópicos 

a serem trabalhados baseados nas lembranças e necessidade de falar sobre aquele assunto. Tal 

escolha possibilita ao informante agir com liberdade e espontaneidade, enriquecendo o 

conteúdo abordado. 

 A pesquisadora se deslocou até as cidades de Sorocaba - interior de São Paulo, onde 

reside o gerente corporativo entrevistado -, Uberlândia e Uberaba, para realizar seis 

entrevistas, as quais foram agendadas previamente. Entretanto, apenas quatro pessoas estavam 

disponíveis na data marcada. Ainda assim, a autora considera que os dados coletados ao longo 

das quatro entrevistas foram satisfatórios para o estudo, de forma que o incremento de novas 

observações provavelmente não conduziria ao aumento significativo de novas informações.     

 Foram entrevistados um gerente corporativo, dois gerentes locais de operações e um 

gerente local de pessoas, representando 66% do universo de gestores responsáveis pelas 

unidades de Uberlândia e Uberaba. 

 Deve-se ressaltar que, ao longo da discussão dos resultados obtidos, não será feita a 

distinção dos cargos citados anteriormente, ou seja, todos os entrevistados serão citados como 
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"gerentes". Tal procedimento visa preservar a identidade dessas pessoas, já que os cargos são 

exclusivos para cada uma das unidades analisadas. 

 Conforme descrito anteriormente, além dos dados primários obtidos com as 

entrevistas, foram coletados dados secundários através de documentos referentes às unidades 

operacionais de Uberlândia e Uberaba. A análise documental contou com dois tipos de 

arquivos: o primeiro, denominado "Registro de Desligamento", preenchido pela área de 

gestão de pessoas da empresa, contém informações sobre o tipo de desligamento (voluntário 

ou involuntário), bem como suas causas. O segundo arquivo, denominado "Entrevista de 

Desligamento", é um questionário preenchido pelo trabalhador que está rompendo o vínculo 

empregatício com a empresa. Tal questionário busca avaliar, dentre outros aspectos, a 

satisfação do funcionário com o departamento financeiro - especialmente no que se refere à 

composição da remuneração variável ao longo do mês - o departamento de gestão de pessoas, 

as oportunidades de crescimento dentro da empresa, o ambiente de trabalho e a remuneração 

paga. Os arquivos "Registro de Desligamento" e "Entrevista de Desligamento" estão 

ilustrados nos anexos 1 e 2, respectivamente. 

 Devido à distância entre as unidades operacionais analisadas e a cidade onde a 

pesquisadora reside, a parte empírica da pesquisa foi desenvolvida em uma única fase. Dessa 

forma, no mesmo dia em que realizou-se as entrevistas em cada uma das unidades 

operacionais, foram coletados os registros a as entrevistas de desligamentos referentes ao 

primeiro semestre de 2014, correspondendo a 158 documentos referentes à unidade de 

Uberaba e 104 documentos referentes à unidade de Uberlândia, conforme ilustrado na Tabela 

1.  
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TABELA 1 

 Tipo e quantidade de documentos analisados nas unidades de Uberlândia e Uberaba 

Tipo de documento analisado Unidade de Uberlândia Unidade de Uberaba 

Registro de desligamento 

Entrevista de desligamento 

52 

52 

79 

79 

  

 Cabe ressaltar que, além da realização das entrevistas e da coleta dos documentos 

acima descritos, a visita às unidades operacionais possibilitou à pesquisadora observar fatores 

relacionados ao ambiente e rotinas de trabalho que contribuíram significativamente para a 

interpretação dos dados obtidos. 

  

3.4 Estratégia de análise e interpretação dos dados 

 

 Os dados obtidos em estudo de casos a partir de múltiplas fontes de evidência são 

volumosos, sinalizando que sua análise é uma atividade complexa. Assim, a falta de critério 

para a fase de análise dos dados pode significar a falência do trabalho proposto, já que muitos 

pesquisadores se perdem entre tantos dados apurados, sem saberem como agrupá-los ou 

interpretá-los (Greenwood, 1973; Eisenhardt, 1989; Yin, 2010). 

 Além da análise dos dados, sua interpretação também é de extrema importância. 

Apesar de conceitualmente distintos, esses dois processos aparecem estreitamente 

relacionados. A análise tem como objetivo organizar os dados de forma que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto pela investigação. Já a interpretação tem 

como objetivo buscar o sentido mais amplo das respostas, que é realizado através da ligação 

entre tais respostas com conhecimentos adquiridos ao longo da pesquisa (Gil, 1989). No caso 

dessa pesquisa, a análise e interpretação dos dados foram embasados no modelo de 
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rotatividade proposto por Price (1977). Os motivos que levaram à escolha desse modelo já 

foram discutidos no referencial teórico. 

 O método de escolha para essa fase da pesquisa foi a análise de conteúdo, um conjunto 

de técnicas que analisa as comunicações visando, por meio de procedimentos sistemáticos e 

objetivos da descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(Bardin, 2011). 

 Para se analisar os dados coletados, foram empregadas  três fases, conforme proposto 

por Bardin (2011): pré-análise; exploração do material coletado; e o tratamento e 

interpretação dos dados obtidos. 

 A primeira fase, pré-análise, consistiu basicamente em um processo de escolha dos 

documentos, ou definição do corpus de análise. Dentre os documentos coletados nas unidades 

de Uberlândia e Uberaba, haviam muitos sem o devido preenchimento, constando apenas o 

nome e data de desligamento. Esses formulários foram excluídos das análises. Nesta fase, foi 

realizada também a transcrição e organização das entrevistas (Bardin, 2011). 

 Nas fases de exploração do material coletado e tratamento e interpretação dos dados 

obtidos, foi feita a codificação e agregação dos dados em unidades capazes de permitir uma 

descrição pormenorizada das características pertinentes ao conteúdo. Assim, os dados 

referentes aos registros de desligamentos e entrevistas foram tabulados por categorias teóricas 

prévias - tais como rotatividade voluntária e rotatividade involuntária - e categorias empíricas 

não determinadas, as quais foram criadas após a coleta de dados e a realização das entrevistas. 

As categorias empíricas não determinadas forma: motivos dos desligamentos, desligamentos 

por cargo e imagem da empresa perante seus colaboradores. 

 Para cada uma das unidades analisadas (Uberlândia e Uberaba) os dados referentes aos 

desligamentos voluntários foram separados daqueles referentes aos desligamentos 
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involuntários. Por fim, foi criado um terceiro arquivo englobando os resultados dos dois tipos 

de desligamento de forma a analisar o resultado como um todo (Bardin, 2011). 

 É importante ressaltar que, se por um lado a análise dos  registros de desligamentos foi 

fundamental para determinar a parcela de desligamentos voluntários frente aos involuntários, 

os questionários de desligamento devidamente preenchidos serviram como uma fonte de 

dados secundários de extrema importância para o estudo, visto que forneceram informações 

importantes acerca da visão dos trabalhadores desligados (voluntária ou involuntariamente) 

sobre a empresa.  

 Por fim, o cruzamento dos dados obtidos nesses documentos com o conteúdo das 

entrevistas realizadas permitiu refletir sobre as possíveis causas da rotatividade nas unidades 

estudadas, tanto do ponto de vista dos gestores quanto dos trabalhadores desligados. O 

resultados de tal análise será descrito em seguida. 
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4  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da empresa e seu mercado de atuação 

 

 Este tópico contém uma caracterização da empresa analisada, englobando sua 

trajetória e experiência no segmento logístico de distribuição de bebidas, bem como sua 

estrutura organizacional.   

 Até a década de 1990 as atividades de comercialização e distribuição de bebidas no 

Brasil eram executadas pelos próprios fabricantes, ou por uma rede de revendedores 

autorizados. Dessa forma, predominava, principalmente nas capitais e grandes centros 

urbanos, um modelo em que os próprios fabricantes comercializavam e distribuíam seus 

produtos. Já nas cidades menores, essas atividades ficavam a cargo de revendedores, através 

da concessão de determinadas áreas geográficas de atendimento (Carvalho Neto, Lima, & 

Nunes, 2011). 

 Ao final da década de 1990, uma das maiores fabricantes de bebidas do país optou por 

um modelo diferente, passando a terceirizar a distribuição dos seus produtos a uma empresa 

especializada em transportes. Nesse modelo, cabe à contratante a fabricação e 

comercialização dos produtos; e à contratada, a gestão - incluindo contratações e demissões - 

de um grande volume de trabalhadores responsáveis pela logística e distribuição de tais 

produtos (Lisboa, 2008). 

 Nesse contexto, empresas que já atuavam na área de logística e distribuição 

ingressaram nesse segmento e, novas empresas foram criadas para atenderem tal demanda, 

como é o caso da empresa em estudo, a qual foi fundada no ano de 2001. 

 Apesar dos seus fundadores residirem e atuarem no estado de São Paulo, enxergaram 

um mercado promissor no nordeste do país para o transporte e distribuição de bebidas. Assim, 
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iniciaram suas atividades nas capitais Natal e João Pessoa, com um quadro de cerca de cem 

funcionários, quinze caminhões e um único, porém expressivo, cliente. 

 A partir de então a empresa foi se expandindo para diversas regiões do país em um 

curto período, inaugurando a unidade de Mooca, interior de São Paulo em 2002; unidades de 

Vitória e Campos em 2003; e Uberlândia e Uberaba em 2004.  

 Atualmente a empresa está presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Goiás, contando um quadro de aproximadamente 2.200 

trabalhadores.  

 Embora o seu principal cliente ainda seja uma grande empresa produtora de bebidas - 

representando uma expressiva importância no seu faturamento - a empresa atua também em 

outros segmentos, especialmente o de alimentos refrigerados. 

 Conforme discutido no referencial teórico, as atividades desempenhadas em 

determinado cargo estão diretamente relacionadas com as taxas de rotatividade do mesmo. 

Diante disso, os cargos que compõem o setor operacional da empresa serão descritos 

sinteticamente a seguir, bem como as principais atividades por eles desenvolvidas.  

 A escolha do setor operacional para a pesquisa se deve ao fato de ele ocupar cerca de 

90% da força de trabalho da empresa. 

 Os cargos operacionais são divididos em três categorias: distribuição urbana, armazém 

e "puxada". Fazem parte da distribuição urbana os motoristas, ajudantes de rota e supervisores 

de rota, representando cerca de 55% dos trabalhadores operacionais. A categoria armazém é 

composta pelos auxiliares de expedição e operadores de empilhadeiras, os quais 

correspondem a cerca de 35% dos trabalhadores operacionais. Por fim, a categoria "puxada" 

se refere às atividades de transporte rodoviário, sendo composta por motoristas de carretas - 

também chamados de motoristas carreteiros - e ajudantes, preenchendo cerca de 10% dos 

cargos operacionais.  
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 A empresa opera nos turnos manhã, tarde e noite. No período noturno, a equipe do 

armazém monta os páletes (um tipo de engradado nos quais as garrafas de bebida são 

colocadas de forma a facilitar o transporte) com os produtos a serem entregues no dia seguinte 

e enche os caminhões. Esse trabalho termina por volta das 6:00 horas da manhã, pouco antes 

da equipe da distribuição iniciar suas atividades.  

 O trabalho desempenhado pela equipe do armazém, aparentemente simples à primeira 

vista, é bastante desgastante. Existe um número mínimo de páletes que devem ser montados 

por cada trabalhador ao longo de uma jornada de trabalho. Assim, os operadores precisam 

aliar rapidez e concentração para montarem o maior número possível de páletes contendo as 

quantidades e tipos de produtos de acordo com a ordem de pedidos a serem entregues no dia 

seguinte. 

 Ao amanhecer, as equipes de entrega - compostas por um motorista e dois ajudantes 

de rota - conferem o material do caminhão e saem para realizar as entregas de acordo com 

uma rota previamente traçada. Em média, cada veículo reúne aproximadamente 300 caixas de 

produtos a serem entregues para cerca de 50 clientes diferentes ao longo do dia. Para cumprir 

essa tarefa, tais profissionais trabalham em média de dez horas por dia, embora a jornada 

varie em função das características de cada rota e do volume de produtos a ser entregue. 

 É interessante observar que, além das entregas, o motorista é responsável por receber o 

pagamento de cada cliente e, ao final do dia, prestar conta dos valores recebidos ao 

departamento financeiro da empresa. Caso haja incompatibilidade entre o valor discriminado 

no montante de notas fiscais do dia e o valor apresentado, é realizado um "vale financeiro" 

que deverá ser descontado na próxima folha de pagamento do motorista. Ou seja, o motorista 

exerce também a função extra de caixa, o que é motivo de estresse maior, se comparada à 

função de motorista convencional. 
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 Cabe aos auxiliares de rota levarem as caixas do caminhão até o estabelecimento 

comercial e recolher os vasilhames vazios que serão devolvidos pelo cliente. Assim como os 

motoristas prestam conta dos valores recebidos, os auxiliares de rota precisam prestar conta 

diariamente dos vasilhames por eles recolhidos. Se faltar vasilhames ao final de uma jornada 

de trabalho é gerado um vale físico, e o valor é descontado no próximo pagamento. 

 Diante disso, é possível observar que a função desses trabalhadores vai muito além da 

simples condução de veículos de entrega e carregamento de caixas. Tal fato representa um 

importante subsídio para a discussão a ser realizada nos tópicos seguintes, em razão do 

impacto do tipo de atividade desenvolvida por esses trabalhadores e a taxa de rotatividade 

desses cargos.  

 

4.2 Perfil da rotatividade encontrado ao longo da pesquisa 

 

 Conforme ilustrado na Tabela 1, foram analisados 131 questionários de desligamentos 

referentes às demissões ocorridas entre os meses de janeiro e julho de 2014. Desse total, 52 

pertencem à operação de Uberaba e 79 à operação de Uberlândia, evidenciando um número 

maior de demissões nessa segunda unidade quando comparada à primeira no período 

analisado.  

 Esses dados vem ao encontro a um levantamento realizado pelo setor de gestão de 

pessoas da empresa em estudo sobre as taxas de rotatividade de cada uma de suas operações 

nos últimos três anos, incluindo a previsão para 2014. Nesse estudo, a rotatividade é analisada 

individualmente para cada uma das três operações que compõem o processo operacional, ou 

seja, são analisadas a rotatividade do pessoal da distribuição urbana, a rotatividade do pessoal 

que trabalha no armazém e a rotatividade dos caminhoneiros e ajudantes que trabalham no 

transporte rodoviário das cargas, atividade denominada "puxada". 
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 A rotatividade dos trabalhadores que operam na "puxada" é considerada baixa e 

estável pelos gestores da empresa, mantendo-se em torno de 5% nos últimos 3 anos. Assim, 

ela é pouco empregada nas análises do setor, o qual leva em consideração apenas as taxas de 

rotatividade da distribuição e armazém, as quais podem ser observadas na Tabela 2. 

 

TABELA 2 
Taxas de Rotatividade nas Unidades de Uberaba e Uberlândia Referentes aos Últimos 

Três Anos, Divididas por Segmento e Local de Operação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Desenvolvida pela autora com base em documentos fornecidos pela empresa estudada. 
 

 Tanto na área de distribuição quanto no armazém a rotatividade da unidade de 

Uberlândia se mantém sempre acima da unidade de Uberaba.  

 De acordo com um dos gerentes entrevistados, apesar de estarem localizadas muito 

próximas uma da outra, o mercado de trabalho das cidades de Uberlândia e Uberaba 

apresentam características bastante diferenciadas, especialmente em relação ao setor de 

transportes. A diferença de rotatividade se deve principalmente ao fato de Uberlândia ser um 

pólo de logística bastante significativo, servindo de base para grandes empresas  desse 

segmento, que muitas vezes apresentam melhores propostas de trabalho quando comparadas à 

empresa em estudo.  

Taxa de rotatividade 

Operação Uberaba 

Taxa de rotatividade 

Operação Uberlândia 

 

Ano 

Distribuição Armazém Distribuição Armazém 

2012 47% 104% 94% 130% 

2013 18% 67% 43% 85% 

2014* 2% 13% 24% 30% 
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 Esse mesmo cenário não ocorre na cidade de Uberaba, que apresenta um porte menor, 

com empresas menores e menos numerosas instaladas nos seus arredores. Para Uberaba, a 

empresa em estudo é considerada grande quando comparada às demais ali instaladas, o que 

não acontece em Uberlândia. Ou seja, a operação de Uberaba tem maior capacidade de 

retenção de profissionais do que a operação de Uberlândia, já que na primeira não há tantas 

opções de empresas maiores como na cidade vizinha. 

 A situação acima descrita ilustra o comportamento pró-cíclico da rotatividade, 

aumentando o número de desligamentos voluntários à medida em que o mercado de trabalho 

aquece, visto que os trabalhadores buscam melhores oportunidades de emprego. Caso a 

situação fosse o inverso, ou seja, períodos recessivos, tanto as contratações quanto os 

desligamentos voluntários reduziriam ao passo que as demissões por iniciativa do empregador 

aumentaria  (Feijó & Carvalho, 2005; Medeiros et al. 2010). 

 Um outro aspecto que chama a atenção é a diferença significativa entre a taxa de 

rotatividade dos trabalhadores da distribuição e os trabalhadores do armazém, principalmente 

na unidade de Uberaba. O número de desligamentos de trabalhadores do armazém chega a ser 

seis vezes maior do que o número de desligamentos de trabalhadores da distribuição.  

 Tal diferença pode ser associada, dentre outros fatores, ao tipo de tarefa desempenhada 

pelos cargos de um e outro setor; ao perfil dos trabalhadores contratados para cada um desses 

cargos; e à remuneração recebida. 

 É interessante observar que, ao ser questionado sobre tamanha discrepância entre a 

rotatividade da distribuição e do armazém, um dos gerentes associou a situação ao know-how 

da empresa para um e outro segmento. Tanto a unidade de Uberaba quanto a de Uberlândia 

foram criadas com o objetivo de distribuir bebidas fabricadas por uma grande cliente. Assim, 

os processos da empresa foram criados e implantados com foco nesse tipo de serviço. Já a 

armazenagem dos produtos é uma atividade relativamente recente na empresa, ou seja, ainda 
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não alcançou a maturidade necessária.  Para o entrevistado, a expertise em uma e outra área 

interfere  significativamente nas taxas de rotatividade, visto que, quanto mais se conhece 

determinado segmento de mercado, maiores são as possibilidades de prever e resolver 

conflitos inerentes a ele. Ou seja, numa atividade recente, os conflitos e dificuldades tendem a 

ser maiores entre pares e subordinados, cuja zona de conforto propiciada pelas rotinas é 

menor. 

 Ao analisar a Tabela 2 é possível observar também que as taxas de rotatividade 

reduziram consideravelmente nos últimos três anos para as duas unidades analisadas. Os 

fatores que levaram a esse declínio, bem como as diferenças consideráveis entre as taxas 

encontradas na distribuição e no armazém serão analisados mais adiante. 

  

4.2.1 Tipo de rotatividade 

 

 Em relação ao tipo de rotatividade, observou-se que em ambas as operações a 

rotatividade involuntária - oriunda da vontade da empresa - é superior à rotatividade 

voluntária - aquela que parte da vontade do trabalhador em se desligar. Apesar disso, as taxas 

de rotatividade voluntária apresentam valores consideráveis no período analisado, 

correspondendo a 37% e 29% dos desligamentos nas operações de Uberlândia e Uberaba 

respectivamente, conforme ilustrado nas Figuras 4 e 5.  
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Figura 4  - Proporção entre desligamentos voluntários, desligamentos involuntários e 
acordos entre empresa e funcionários realizados na operação de Uberlândia durante o 
primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

 

Figura 5  - Proporção entre desligamentos voluntários, desligamentos involuntários e 
acordos realizados entre empresa e funcionários na operação de Uberaba durante o primeiro 
semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 O resultado apresentado nas figuras 4 e 5 foi retirado dos questionários de 

desligamentos preenchidos pela área de gestão de pessoas da empresa em estudo no primeiro 

semestre de 2014. De acordo com esses questionários, as demissões decorrentes de acordos 

entre a empresa e trabalhadores são classificadas como demissões involuntárias - aquela que 

parte da empresa. Entretanto, a realização de acordos favorece tanto a empresa - devido à 

necessidade em reduzir seu quadro de funcionários - quanto o funcionário, que deseja se 

desligar da empresa mas espera ser mandado embora para não perder certos benefícios do 

acerto trabalhista.  

 Se considerarmos que a parcela de desligamentos realizados através de acordo entre 

empresa e trabalhador faz parte dos desligamentos voluntários a sua proporção aumenta 

consideravelmente, correspondendo a 46% do total de desligamentos ocorridos em Uberlândia 

e 37% dos desligamentos ocorridos em Uberaba. 

 Para efeito desta pesquisa, entende-se que a realização de acordos entre empresa e 

trabalhador é considerado desligamento voluntário, visto que para o acordo ser firmado leva-

se em consideração aqueles trabalhadores que expõem o desejo em deixar a empresa. 

 A proporção entre desligamentos voluntários e involuntários é uma rica fonte de 

informação a ser utilizada pelos gestores para traçar as estratégias de redução da rotatividade 

na empresa. Se boa parte das demissões depende da vontade do trabalhador, cabe à empresa 

avaliar quais os fatores que os levam a tal decisão e atuar sobre eles, de forma a reduzir essas 

taxas para níveis menos significativos. 

 

4.2.2 Motivos dos desligamentos 

   

 Os motivos que levaram ao desligamento foram analisados sob quatro óticas: primeiro 

optou-se por avaliar os motivos que levaram ao desligamento voluntário separadamente 
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daqueles que levaram ao desligamento involuntário. Em seguida, confrontou-se os motivos 

registrados pela área de gestão de pessoas na ficha de "Registro de Desligamento" com 

aqueles registrados pelos próprios trabalhadores no "Questionário de Desligamento". Os 

resultados encontrados serão descritos a seguir. 

 Como era de se esperar, os motivos do desligamento involuntário são, via de regra, 

diferentes dos motivos que levaram ao desligamento voluntário. 

 

4.2.2.1 Motivos dos desligamentos involuntários 

 

 Ao analisar os registros de desligamentos preenchidos pela área de gestão de pessoas 

no primeiro semestre de 2014, foi possível perceber que na operação de Uberlândia, o 

principal motivo das demissões involuntárias foi de origem comportamental, correspondendo 

a 30% dos casos analisados. Dentre esses, a maior parte dos registros se referem à dificuldade 

do trabalhador em se relacionar com os outros membros da equipe, à insubordinação frente 

aos supervisores e à indisciplina em relação às rotinas de trabalho. 

 De acordo com um dos gerentes entrevistados, em Uberlândia os problemas 

comportamentais estão relacionados, dentre outros fatores, ao perfil do trabalhador recrutado 

pela empresa. Os gerentes afirmaram que, quando se trata de mão-de-obra pouco qualificada, 

percebe-se que trabalhadores mais jovens tendem a ser menos compromissados com o 

trabalho quando comparados a trabalhadores com idade mais avançada. Isso porque esses 

últimos, normalmente, possuem uma família para sustentar, com despesas fixas a serem pagas 

mensalmente. Portanto, o emprego torna-se fundamental. Já os trabalhadores mais jovens, 

geralmente não tem dependentes e portanto, possuem menos receio em perder o emprego.  

Dessa forma, problemas comportamentais - bem como o excesso de absenteísmo - tendem a 

ser mais recorrentes nesse grupo de trabalhadores jovens. 
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 Essa constatação feita pelos gerentes reforça a teoria sobre rotatividade, visto que 

pesquisadores como Souza-poza e Henneberguer, por exemplo, apontam em um dos seus 

estudos a relação inversa entre intenção de rotatividade e idade, ou seja, quanto maior a idade 

do trabalhador, menos atraente se torna a mudança de emprego. 

 Ainda de acordo com os gerentes, esse quadro tem mudado nos últimos 12 meses, já 

que a área de gestão de pessoas redefiniu o perfil dos novos trabalhadores contratados, 

passando a dar preferência para aqueles com idade mais avançada. Entretanto, nem sempre é 

possível fazer essa escolha, visto que a escassez de mão-de-obra na região de Uberlândia é 

bastante significativa, especialmente devido ao grande número de empresas maiores ali 

instaladas. Assim, muitas vezes é necessário contratar um trabalhador fora do perfil 

desenhado pela empresa para preencher a vaga. 

 O absenteísmo elevado corresponde à segunda maior causa dos desligamentos 

involuntários, representando 22% dos casos.  

 O setor de distribuição de bebidas é bastante dinâmico, de forma que o desempenho de 

determinada atividade por uma equipe exige a conclusão das atividades desempenhadas por 

outra. Por exemplo: para que uma equipe de entrega atenda todos os clientes listados para 

aquele dia é necessário que o caminhão esteja devidamente carregado no início da manhã, 

tarefa executada durante toda a noite pelo pessoal do armazém.  A ausência de um ou mais 

membros da equipe compromete diretamente o sucesso das atividades desempenhadas ao 

longo de um dia de trabalho, interferindo negativamente na qualidade do serviço prestado, 

sobrecarregando os trabalhadores que compareceram, além de trazer prejuízos financeiros 

para a empresa.  

 Um dos gerentes entrevistados relatou que há cerca de um ano atrás, era muito comum 

a equipe de distribuição chegar para trabalhar às 6:00 da manhã e o carregamento dos 

caminhões não estar concluído. Isso atrasava toda a operação da empresa, levando a um 
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quadro denominado "capotamento da operação". Segundo ele, o absenteísmo elevado dos 

trabalhadores que operam no turno da noite é o principal responsável por esse quadro, visto 

que a equipe está sempre incompleta e, portanto, não consegue concluir o trabalho no tempo 

previsto. Atualmente, o absenteísmo encontra-se mais controlado - apesar de ainda ser 

expressivo - sendo pouco comum a não conclusão das tarefas no tempo previsto. 

 O principal responsável por essa redução nas taxas de absenteísmo - segundo a 

percepção da gerência - foi a mudança no perfil dos trabalhadores contratados, conforme 

discutido anteriormente.  

 A terceira maior causa dos desligamentos involuntários foi a necessidade de redução 

do quadro de funcionários, representando 19% dos casos analisados. 

 A necessidade de redução do número de trabalhadores em determinados períodos do 

ano é uma característica do segmento de distribuição de bebidas, estando intimamente 

relacionada com a sazonalidade característica do segmento de bebidas. 

 As festividades do final de ano elevam consideravelmente o consumo de bebidas, 

levando a uma necessidade de contratação de mais trabalhadores para distribuírem o produto. 

Passado esse período, o consumo sofre uma redução significativa, o que leva as empresas do 

segmento a reduzirem seu quadro de funcionários. Tal situação explica porque os meses de 

janeiro e fevereiro englobam cerca de 45% dos desligamentos involuntários realizados nos 

primeiros sete meses do ano.  

 O mês de julho também apresentou uma elevada taxa de desligamentos involuntários, 

cerca de 29% do total analisado. Nesse caso, a explicação está relacionada a um evento que 

mudou a rotina de todo o Brasil: a Copa do Mundo de Futebol ocorrida ao longo do mês de 

junho e início de julho. Já era previsto que o consumo de bebidas aumentaria muito durante o 

evento, portanto, a empresa optou por contratar novos trabalhadores e manter aqueles já 

inseridos na rotina de operações. Esse cenário explica o baixo número de desligamentos 



! !

!
!

70!

involuntários ocorridos nos meses de abril e maio - que antecedem o evento - e 

principalmente em junho, durante o evento. Os desligamentos involuntários ocorridos ao 

longo desses três meses correspondem a apenas 15% do valor total. Por outro lado, observou-

se um elevado número de desligamentos involuntários registrados no mês de julho (29%), o 

que provavelmente, está associado ao término do evento, e conseqüentemente ao decréscimo 

no consumo de bebidas, gerando uma queda na demanda por mão-de-obra nesse segmento. 

 Esse mesmo cenário é observado na operação de Uberaba, em que 51% dos 

desligamentos involuntários ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro; 24% ocorreram no 

mês de julho; e os meses de abril maio e junho foram responsáveis por apenas 21% dos 

desligamentos involuntários registrados nos primeiros sete meses do ano de 2014. 

 Além dos três motivos acima citados, rendimento insatisfatório, desvio de conduta, 

indisponibilidade do funcionários para trabalhar aos finais de semana e imperícia também 

foram apontados como motivos para os desligamentos involuntários na operação de 

Uberlândia. Todos esses fatores e suas respectivas porcentagens em relação ao total de 

desligamentos involuntários realizados no primeiro semestre de 2014 na unidade de 

Uberlândia estão ilustrados na Figura 6. 
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Figura 6 – Motivos dos desligamentos involuntários de acordo com o setor de gestão de 
pessoas na operação de Uberlândia durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Ao analisar os motivos dos desligamentos involuntários ocorridos na unidade de 

Uberaba sob a ótica da área de gestão de pessoas, percebe-se que o principal motivo que levou 

a tais desligamentos foi o absenteísmo elevado de alguns trabalhadores, correspondendo a  

43% dos desligamentos involuntários, praticamente o dobro quando comparado à unidade de 

Uberlândia .  

 Para um dos gerentes, tanto a diferença entre as taxas de absenteísmo quanto a 

diferença entre as taxas de rotatividade entre as unidades de Uberlândia e Uberaba se devem, 

em parte, à liderança de cada uma delas. A equipe da operação de Uberaba é percebida como 

tendo uma liderança muito forte e uma equipe administrativa muito coesa que o auxilia na 

manutenção de um clima organizacional favorável, que motiva os trabalhadores a irem para o 

trabalho. Visando um melhor entendimento da relação existente entre clima organizacional e a 

rotatividade de trabalhadores. É importante pontuar que o clima organizacional pode ser 

definido como um fenômeno perceptual duradouro, construído com base na experiência, 
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multi-dimensional e compartilhado pelos membros de uma unidade da organização, cuja 

função principal é orientar e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões 

determinados por ela (Koys & DeCotis, 1991). 

 Ao longo da entrevista com um gerente de Uberaba ficou nítida sua proximidade junto 

aos trabalhadores. A sua fala o coloca como parte daquele grupo, um membro que luta pela 

melhoria das condições de trabalho e salariais a todo instante. O relato que ele faz acerca do 

aumento do salário ocorrido em 2013 ilustra bem essa descrição: "A convenção coletiva 

realizada em 2013 tinha acertado um reajuste de apenas 8%. Nós conseguimos um reajuste de 

16% junto à diretoria. Pela luta, pelo trabalho de vocês, nós conseguimos uma coisa melhor. 

Nós conseguimos provar que o salário estava defasado". 

 Já o gerente operacional de Uberlândia foi contratado recentemente - pouco mais de 

um ano - e portanto, ainda está conquistando seu espaço junto à equipe.  

 Como forma de aumentar a aproximação entre trabalhadores e gestores, a gerência de 

Uberlândia adotou algumas práticas: o gerente operacional participa diariamente das reuniões 

matinais nas quais estão presentes os trabalhadores da distribuição; uma vez por semana um 

funcionário da área de gestão de pessoas permanece na empresa durante todo o turno da noite 

para acompanhar a rotina dos trabalhadores do armazém nesse período; e uma vez por semana 

os trabalhadores noturnos ganham pizza no lanche. 

 Por outro lado, um aspecto tem interferido muito na evolução desse processo de 

redução do absenteísmo e mesmo da rotatividade dos trabalhadores de uma forma geral: a 

rotatividade de pessoas que trabalham na área administrativa da empresa. 

 Em Uberlândia, nos últimos seis meses passaram pela unidade quatro supervisores de 

distribuição. Essa troca constante interfere muito no clima organizacional da empresa, faz 

com que as pessoas não tenham motivação para irem trabalhar. Além disso, os trabalhadores 

precisam de uma referência, um líder, o que fica impossível com tantas mudanças de pessoas.  
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 Visando contornar essa situação a gerência elaborou um plano de integração para os 

trabalhadores administrativos. Serão realizadas gincanas e treinamentos com a equipe para 

que eles "se vejam como responsáveis por todos os processos, como líderes". 

 O segundo motivo mais apontado como causa dos desligamentos involuntários em 

Uberaba foram os problemas comportamentais, sendo responsáveis por 21% do total de 

desligamentos desse tipo. 

 Ao longo das entrevistas, muito se falou da importância de um clima organizacional 

favorável para a redução da rotatividade. Os gerentes apontaram a pesquisa de clima como um 

divisor de águas para a redução da rotatividade nas operações da empresa, visto que, através 

dessa pesquisa, os trabalhadores se sentiam mais acolhidos, e portanto, menos interessados 

em procurarem outro emprego.  

 Em Uberaba, a realização de eventos festivos nos quais as famílias dos trabalhadores 

são convidadas a participarem é um fator que impacta positivamente no clima organizacional, 

visto que os entes próximos passam a conhecer o ambiente de trabalho, atuando como 

parceiros, incentivando o trabalhador a não faltar e a não procurar outro emprego. 

 O que se percebe, entretanto, é uma divergência entre os relatos dos gerentes e o 

resultado apontado pelos "relatórios de desligamento". Sabe-se que problemas 

comportamentais influenciam direta e negativamente no clima organizacional. Como é 

possível uma empresa ter um clima organizacional tão favorável - conforme relatado por três 

dos quatro gerentes entrevistados - e ao mesmo tempo apontar "problemas comportamentais" 

como um dos principais motivos dos desligamentos involuntários? A resposta para tal 

indagação pode estar no fato da área de gestão de pessoas optar por demitir os trabalhadores 

que causem problemas comportamentais como estratégia para manter o clima da empresa 

favorável aos demais. 
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  O terceiro motivo mais recorrente para demissões involuntárias na unidade de Uberaba 

foi o "rendimento insatisfatório", sendo responsável por 18% dos casos. É interessante 

observar que esse motivo teve uma representatividade bastante inferior na operação 

Uberlândia, sendo responsável por apenas 5% dos desligamentos involuntários do período 

analisado.  

 Ao analisar as entrevistas de desligamento, percebeu-se que a demissão devido a um 

rendimento insatisfatório está muitas vezes associado aos trabalhadores do armazém que 

operam no período noturno e que, muitas vezes, por não se adaptarem ao horário de trabalho, 

deixam a desejar no quesito produtividade.  

 De acordo com os  gerentes de Uberlândia, a empresa está tentando minimizar esse 

problema dando preferência para aqueles trabalhadores com experiências anteriores de 

trabalho no período noturno e que, provavelmente, estão mais adaptados ao horário quando 

comparados àqueles que trabalharam apenas no período diurno.  Entretanto, esse tipo de mão-

de-obra nem sempre está disponível para preencher as vagas, não cabendo outra alternativa à 

empresa do que contratar pessoas sem experiência nesse horário. 

 Uma outra alternativa que a empresa encontrou para minimizar as demissões 

involuntárias relacionadas ao rendimento insatisfatório foi a realização de um teste prático 

com os candidatos às vagas do armazém - setor da empresa com altos índices de rotatividade - 

durante o período de contratação. Nesse teste, é solicitado ao candidato a montagem de um 

palete em determinado tempo. O objetivo do teste é fazer com que o candidato conheça de 

perto tanto o trabalho que deverá realizar no dia-a-dia quanto a importância do tempo de 

montagem do material para se obter uma produtividade dentro dos padrões solicitados pela 

empresa. Segundo a gerência, é comum trabalhadores se desinteressarem pela vaga após a 

realização do teste, o que não deixa de ser positivo para ambas as partes, visto que tal atitude 

evitará o desligamento, seja ele voluntário ou involuntário. 
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 Os principais motivos dos desligamentos involuntários apontados pela área de gestão 

de pessoas da unidade de Uberaba estão ilustrados na Figura 7. 

 

Figura 7  – Motivos dos desligamentos involuntários de acordo com o setor de gestão de 
pessoas na operação de Uberaba durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

 Ao comparar os principais motivos que levaram aos desligamentos involuntários nas 

unidades de Uberlândia e Uberaba, percebe-se que apesar do motivo "redução do quadro de 

funcionários" ser apontado como a causa de 19% das demissões involuntárias em Uberlândia, 

ele nem foi citado na unidade de Uberaba. Tal dado causou estranheza num primeiro 

momento, visto que ambas as unidades apresentam o mesmo perfil de sazonalidade, que por 

sua vez está diretamente relacionada com a necessidade de redução do quadro de 

funcionários. 

 Entretanto, essa discrepância entre uma e outra unidade pode ser explicada pelo fato 

do motivo "redução do quadro de funcionários" contemplar também as demissões decorrentes 

da  "realização de acordos entre empresa e trabalhadores", visto que, se a empresa propôs um 

acordo de desligamento a um trabalhador é porque ela tem interesse em reduzir sua equipe. 
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 Além disso, sempre que se faz necessário reduzir o quadro de funcionários de 

determinado setor, são analisados os históricos daqueles que ali trabalham e escolhidos os que 

apresentam, por exemplo, elevado absenteísmo, rendimento insatisfatório, problemas 

comportamentais, dentre outras características negativas para a empresa. Dessa forma, ao 

invés de classificar o motivo da demissão como "redução do quadro de funcionários" a área 

de gestão de pessoas o classifica de acordo com os fatores que levaram à escolha daquele 

trabalhador para compor essa parcela que seria desligada. 

 Essa situação é apontada ao longo da entrevista com um dos gerentes. Segundo ele, no 

mês anterior à entrevista foi necessário realizar 14 demissões no setor de distribuição para 

adequar à demanda da cliente. A escolha dos funcionários demitidos foi feita através da 

análise dos fatores: absenteísmo, registro de problemas comportamentais e realização de vales 

financeiros (valores a serem descontados no pagamento do motorista caso haja divergência no 

acerto de contas referente ao pagamento realizado pelos clientes para os quais forma 

realizadas as entregas do dia) e vales físicos (valores a serem descontados no pagamento dos 

auxiliares de entrega referente aos vasilhames que não foram recolhidos nos pontos de 

entrega).  

 Seria interessante que todas as operações da empresa padronizassem a forma de 

preenchimento do relatório de desligamento, de forma que os motivos que levaram às 

demissões fossem explicitados de maneira mais clara e objetiva. Essa mudança 

provavelmente facilitaria a análise dos desligamentos pelos gestores. 

 Ao serem questionados sobre os principais motivos que levavam a empresa a demitir 

trabalhadores, os gerentes entrevistados afirmaram que atualmente, diante da dificuldade em 

encontrar mão-de-obra, a empresa demite apenas em caso de desvio de conduta - furto -  ou 

quando o trabalhador descumpre algum procedimento que traz conseqüências desastrosas para 
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a empresa - como, por exemplo, a ocorrência de um acidente de trânsito decorrente de excesso 

de velocidade.  

 Já a gerência de Uberlândia complementa a informação acima afirmando que os 

desligamentos involuntários, além de serem conseqüência dos motivos citados, são realizados, 

principalmente, quando é necessário reduzir o número de trabalhadores  na operação, de 

acordo com a sazonalidade do negócio. Nesse caso, o primeiro ponto a ser observado é o 

histórico de absenteísmo dos trabalhadores, de forma que aqueles com absenteísmo mais 

elevado são os primeiros a serem demitidos. 

 Por outro lado, nos períodos de maior demanda, a empresa trabalha com tentativas de 

melhorar o comportamento daqueles trabalhadores que estão deixando a desejar, seja no 

quesito excesso de absenteísmo ou em relação a problemas comportamentais. Nesses casos, 

para que o trabalhador seja demitido é necessário que ele tenha recebido uma advertência 

verbal do supervisor, três advertências escritas e duas suspensões. Somente após passar por 

todas essas etapas é que ocorre a demissão. 

 A gerência de Uberlândia relata ainda que é comum o trabalhador com histórico de 

absenteísmo elevado ficar uma semana sem ir à empresa. Nesses casos, o próprio gerente vai 

até a casa do trabalhador para saber o motivo das faltas. Segundo ele, por envolver a família, 

essa visita a domicílio é vista como um cuidado da empresa com o trabalhador.  

 Tais reversões não são aplicadas em casos de desvios de conduta - muitas vezes 

associado à furtos e embriaguez - e em situações nas quais o motivo do desligamento é a 

redução do quadro de funcionários. 

 Esse esforço por parte da empresa em reter seus trabalhadores se deve às 

conseqüências negativas que a saída de um trabalhador pode trazer à organização. Segundo a 

teoria do capital humano, quanto maior o tempo de permanência de um trabalhador em 

determinada empresa, melhor é o seu desempenho, devido ao acúmulo de conhecimentos 
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acerca das atividades por ele desenvolvidas. Quando esse trabalhador sai, a empresa sofre 

uma perda substancial do capital humano adquirido ao longo de sua permanência, e o novo 

trabalhador que irá substituí-lo necessitará de longo tempo para alcançar o seu nível de 

conhecimento (Park & Shaw, 2013). 

 É importante ressaltar que, apesar dos gerentes apontarem a necessidade de redução do 

número de trabalhadores como o principal motivo de demissão involuntária, os relatórios de 

desligamentos apontam essa como a terceira causa para esse tipo de demissão, e coloca o 

absenteísmo elevado e problemas comportamentais como primeiro e segundo motivos 

respectivamente, conforme já discutido anteriormente. 

 É interessante observar que mesmo diante das tentativas de reter o trabalhador na 

empresa, seja através da realização das entrevistas de absenteísmo ou das advertências que 

antecedem a demissão, boa parte dos trabalhadores desligados involuntariamente afirmam 

desconhecer o motivo que levou à demissão ou apontam motivos diferentes daqueles 

registrados pela área de gestão de pessoas.  

 Ao analisar os questionários de desligamentos preenchidos pelos trabalhadores 

demitidos involuntariamente na unidade de Uberaba percebeu-se que somente 37% tinham 

consciência do motivo pelo qual estavam sendo demitidos; 30% apontaram motivos diferentes 

daqueles registrados pela área de gestão de pessoas; 9% afirmaram desconhecer o motivo pelo 

qual estava sendo desligado; e 24% optaram por não responder à pergunta. Os resultados 

estão ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8  – Percepção dos trabalhadores sobre os motivos que levaram à demissão 
involuntária na operação de Uberaba durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Já na operação Uberlândia, esse tipo de análise ficou prejudicada, já que 62% dos 

trabalhadores desligados involuntariamente não responderam a essa pergunta. Dos que 

responderam, 21% tinham consciência do motivo da demissão; e 17% apontaram motivos 

diferentes daqueles registrados pela área de gestão de pessoas,  muitas vezes relacionados à 

insatisfação pessoal - tais como cansaço, motivos pessoais e excesso de cobrança dos 

supervisores - e não à insatisfação da empresa com o trabalhador, de onde partiu a decisão. Os 

resultados estão ilustrados na Figura 9. 
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Figura 9  – Percepção dos trabalhadores sobre os motivos que levaram à demissão 
involuntária na operação de Uberlândia durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

  Essa discrepância entre os reais motivos que levaram à demissão involuntária e os 

motivos apontados pelos trabalhadores pode ser um indicativo de falha na comunicação entre 

empresa e trabalhador. Além disso, seria interessante que as entrevistas de desligamento 

fossem realizadas em um formato capaz de despertar o interesse do trabalhador em responder 

às questões, visto que, grande parte delas não são preenchidas e, portanto, não cumprem seu 

papel informativo.  

 

4.2.2.2 Motivos dos desligamentos voluntários 

  

 Os motivos que levaram aos desligamentos voluntários  se repetem nas duas unidades 

analisadas. Portanto, a análise de ambas será realizada em conjunto. Além disso, os motivos 

apontados pela área de gestão de pessoas no relatório de desligamento foram equivalentes aos 

motivos apontados pelos próprios trabalhadores que pediram demissão no questionário de 
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desligamento. Assim, não há necessidade de confrontar a visão da área de gestão de pessoas 

com a visão dos trabalhadores, como foi feito na discussão sobre os motivos que levaram aos 

desligamentos involuntários. 

 O salário pago pela empresa ocupou de longe o primeiro lugar do ranking, 

representando 52% e 53% dos motivos que levaram o trabalhador a deixar a empresa na 

operações de Uberlândia e Uberaba, respectivamente. 

 As duas unidades analisadas estão instaladas em uma região bastante desenvolvida 

economicamente - o triângulo mineiro. De acordo com um relatório divulgado pela Fundação 

João Pinheiro, as cidades de Uberlândia e Uberaba estão entre as 10 cidades mineiras que 

mais contribuem para o produto interno bruto (PIB) do estado. No ano de 2011, Uberlândia 

contribuiu com 4,8% de toda a riqueza produzida em Minas Gerais, e Uberaba contribuiu com 

2,1%. Além de ser referência no setor agropecuário - com destaque para a criação de gado e 

produção de soja - a região possui um considerável parque industrial. Tais fatores, além de 

aumentarem a oferta de empregos na região, contribuem para a prática de salários mais altos 

quando comparados a outras regiões, oferecendo ao trabalhador maiores possibilidades de 

escolha (Fundação João Pinheiro, 2011). 

 Se a questão salarial é considerada atualmente como o principal motivo das demissões 

voluntárias na empresa, há um ano atrás a situação era ainda mais crítica. Isso porque, 

segundo a gerência, apesar de haver um piso salarial definido através de negociação entre os 

sindicatos e a Federação dos Transportes do Estado de Minas Gerais, as empresas do setor 

instaladas no triângulo mineiro pagavam um valor acima do piso.  

 Um gerente fez o seguinte comentário a respeito da rotatividade nesse período: 

"Mesmo havendo um piso salarial acordado para todo o Estado de Minas Gerais, as outras 

empresas do segmento pagavam um valor maior e nós tivemos problemas sérios com isso. 
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Nesse período, viramos uma empresa de contratação e demissão. Chegamos numa situação 

surreal."  

 Nesse ponto, vale ressaltar que a fabricante de bebidas para a qual a empresa em 

estudo presta serviço impõe uma meta de rotatividade anual igual ou menor do que 25%. As 

empresas de distribuição por ela contratadas que apresentam os piores índices de rotatividade 

vão para um estado de "recuperação", onde são acompanhadas separadamente pela fabricante 

de bebidas e expostas para todas as outras contratadas, como um exemplo de má gestão. 

 Visando evitar tal situação, a empresa em estudo contratou uma pessoa que tinha 

contato com outras empresas do segmento para fazer um levantamento do salário médio dos 

diferentes cargos operacionais. Além disso, foi feito um levantamento do salário praticado por 

outros segmentos na região do triângulo mineiro, inclusive o da construção civil.  

 A diretoria da empresa apresentou o relatório para a fabricante de bebidas, que até 

então não aceitava pagar um valor acima do piso salarial do Estado em nenhuma região do 

país. Pela primeira vez, a fabricante de bebidas tomou conhecimento da situação e não viu 

outra saída senão reajustar o salário de forma a equipará-lo com as demais empresas do 

segmento atuantes na região.  

 É interessante observar que, no questionário de desligamento, existe uma questão em 

que o trabalhador avalia a remuneração recebida na empresa em comparação com o mercado 

de trabalho atual. Os resultados do período analisado apontaram que 80% dos funcionários 

que pediram demissão na operação de Uberaba classificaram a remuneração paga como 

excelente ou boa quando comparada à remuneração praticada no mercado de trabalho. Em 

Uberlândia, esse índice foi de 71%. Tal informação, num primeiro momento, causou 

estranheza. Como é possível um trabalhador pedir demissão devido à baixa remuneração 

recebida e ao mesmo tempo classificá-la como excelente ou boa? Após uma segunda análise, 

percebeu-se que, ao classificar a remuneração como excelente ou boa, o trabalhador a estava 
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comparando com o salário pago por empresas do mesmo segmento. Dessa forma, ao comparar 

o salário recebido na empresa em estudo com aquele pago por suas concorrentes, o 

trabalhador afirmava que estava até acima do padrão praticado pelo setor. Entretanto, ao 

comparar tal remuneração com a média salarial do mercado de trabalho da região, o 

trabalhador afirmava estar ganhando pouco, e muitas vezes descrevia a proposta salarial 

superior que havia recebido em outro segmento do mercado. Vale ressaltar que esses 

questionários foram preenchidos nos últimos seis meses, quando o salário pago pela empresa 

já se equiparava ao salário pago pelas empresas do segmento na região.  

 O segundo motivo que levou ao desligamento voluntário dos trabalhadores na 

operação de Uberaba foi classificado como "motivos pessoais", sendo responsável por 23% 

das justificativas. Esse motivo é muito amplo, não permitindo, portanto, uma análise da real 

causa do desligamento pela simples análise dos formulários, sem uma entrevista com os 

trabalhadores. 

 Em seguida apareceu a "falta de adaptação ao horário de trabalho noturno", 

correspondendo a 6% dos questionários analisados, aí já bem menos significativa.  É 

interessante observar que, visando reduzir o número de desligamentos voluntários 

relacionados à não adaptação com o horário de trabalho, a área de gestão de pessoas passou a 

realizar as entrevistas de seleção dos novos funcionários para esse turno após as 20:00 horas. 

De acordo com alguns gerentes entrevistados, tal ação faz com que o trabalhador perceba 

antes mesmo da sua contratação como será seu deslocamento até a empresa - que fica à beira 

de uma rodovia, sendo portanto, distante da área central da cidade e com poucas 

possibilidades de locomoção no período noturno. Além disso, os entrevistados vivenciam, 

mesmo que por pouco tempo, como será a rotina de trabalho durante a noite, o que lhes 

permite desistir do cargo antes mesmo da contratação, se for o caso.  
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 Ainda de acordo com a gerência, visando romper essa barreira de adaptação ao horário 

noturno, a empresa sempre busca trabalhadores já com experiência em atividades laborais 

noturnas. Entretanto, a parcela de trabalhadores contratados com esse perfil é bastante baixa, 

provavelmente devido à oferta de vagas mais atrativas no mercado de trabalho local, seja do 

ponto de vista financeiro, da atividade desempenhada ou até mesmo da proximidade do local 

de trabalho da sua residência. 

 É preciso considerar ainda que a justificativa dada pelo funcionário como "falta de 

adaptação ao trabalho noturno" pode estar escondendo uma questão mais profunda: a falta de 

adaptação ao trabalho realizado ou às condições de trabalho. Tal hipótese foi levantada ao 

perceber que 46% das demissões voluntárias ocorridas em Uberaba foram de trabalhadores 

que ocupavam o cargo de auxiliar de expedição, disponível no período noturno.  

 É interessante observar que o questionário preenchido pelo trabalhador que está saindo 

da empresa, voluntária ou involuntariamente, possui 26 perguntas fechadas que abordam os 

processos da empresa de forma geral - desde a área de gestão de pessoas, passando pelo 

departamento financeiro até questões sobre segurança no trabalho - e 5 perguntas abertas 

envolvendo os motivos dos desligamentos e um campo para acrescentar qualquer observação 

que o trabalhador considera pertinente. Entretanto, não existem perguntas abordando a 

opinião do trabalhador quanto ao tipo de trabalho executado, a rotina de trabalho, ou o volume 

de produção exigido pela empresa. Esses fatores, uma vez inseridos nesse questionário, 

poderiam contribuir significativamente na construção de alternativas que tornassem o trabalho 

menos desgastante, podendo dessa forma, refletir positivamente na redução das taxas de 

rotatividade. 

 Ao ser questionado sobre os fatores que levam um trabalhador a pedir demissão da 

empresa, um dos gerentes entrevistados afirmou: "Há muito questionamento da sobrecarga de 

trabalho. Não é um trabalho fácil. A gente trabalha debaixo de sol, de chuva, frio, calor." 
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 Na operação de Uberlândia a falta de adaptação ao horário de trabalho noturno 

correspondeu a 13% dos motivos para desligamentos voluntários, dividindo o segundo lugar 

com o motivo "mudança de cidade". 

 Os demais fatores que levaram ao pedido de demissão podem ser vistos na Figura 10, 

referente à operação de Uberaba e Figura 11, referente à operação de Uberlândia. 

 

 

Figura 10  – Motivos dos desligamentos voluntários de acordo com a área de gestão de 
pessoas na operação de Uberaba durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Figura 11  – Motivos dos desligamentos voluntários de acordo com a área de gestão de 
pessoas na operação de Uberlândia durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.4.3. Desligamentos por cargo  

  

 A análise dos desligamentos por cargo foi realizada com o intuito de verificar se há 

prevalência de demissões de trabalhadores que ocupavam determinado cargo sobre outros, 

bem como a sua relação com as rotatividades voluntária e involuntária. Para tanto, os 

desligamentos voluntários e involuntários foram analisados separadamente. 

 Na operação Uberlândia, 33% dos desligamentos voluntários foram solicitados por 

trabalhadores que ocupavam o cargo de auxiliar de expedição, 23 % por motoristas e 18% por 

ajudantes de rota.  Os 26% restantes ficaram divididos entre os cargos de motorista carreteiro, 

lavador, mecânico, operador de empilhadeira, supervisor de rota, técnico de monitoramento, 

técnico em segurança do trabalho e menor aprendiz. Os resultados estão ilustrados na Figura 

12. 

 

Figura 12  – Distribuição dos desligamentos voluntários por cargo na operação de 
Uberlândia durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

18%!

23%!

2%!2%!

33%!

3%!

3%!

3%!
5%!

3%!

5%!

ajudante de rota 

motorista 

lavador de caminhão 

tecnico em 
monitoramento 
auxiliar de expedição 

menor aprendiz 

técnico em segurança do 
trabalho 
mecânico 

supervisor de rota 

operador de empilhadeira 

motorista carreteiro 

Distribuição dos desligamentos voluntários por cargo na operação de 
Uberlândia 

Primeiro semestre 2014 



! !

!
!

87!

 É interessante observar que o resultado encontrado na operação Uberaba foi muito 

próximo ao descrito acima, de forma que 42% dos desligamentos voluntários ocorridos no 

período analisado foram solicitados por auxiliares de expedição; 21% por motoristas e 11% 

por ajudantes de rota e motoristas carreteiros. Os demais desligamentos (15%) se distribuíram 

igualmente entre operadores de empilhadeira, analista financeiro e atendente de 

telemarketing, conforme pode ser observado na Figura 13.  

 

Figura 13  – Distribuição dos desligamentos voluntários por cargo na operação de Uberaba 
durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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expedição quando o ajudante de rota recebem um salário fixo de R$800,00 mais a 

remuneração variável, que depende da produtividade de cada um. Estima-se que o salário 

médio dos ocupantes desses cargos, incluindo todos os benefícios, fique em torno de 

R$1.500,00, valor bem abaixo da média salarial da região onde a empresa está implantada.  

 O auxiliar de expedição, conforme discutido anteriormente, é responsável por montar 

os páletes (um tipo de engradado utilizado para transportar determinado volume de garrafas) 

com produtos diversificados, de acordo com o pedido a ser entregue ao cliente no dia 

seguinte. Trata-se de uma tarefa repetitiva e que requer muita atenção, pois a troca de 

produtos no momento da montagem levará à devolução por parte do cliente e retrabalho.  

 Além disso, existe uma meta de produtividade a ser atingida por esses profissionais no 

decorrer de um dia de trabalho. Isso aumenta consideravelmente a pressão sobre eles.  

 Deve-se considerar ainda que o tipo de tarefa desempenhada, associada ao salário 

relativamente baixo quando comparado ao salário praticado no mercado de trabalho da região, 

faz com que a oferta de trabalhadores interessados neste cargo seja reduzida. Assim, devido à 

carência de trabalhadores com o perfil almejado para preencher a vaga, a empresa acaba 

contratando o funcionário com o perfil disponível naquele momento, gerando dificuldade em 

formar uma equipe estável. 

 Os dados apontados acima reforçam o descrito na literatura sobre rotatividade, 

segunda a qual algumas variáveis como baixa remuneração e a execução de tarefas rotineiras 

tem uma relação direta com a rotatividade de trabalhadores (Dalton & Todor, 1979). 

 Em relação ao elevado índice de desligamentos voluntários de motoristas e ajudantes 

de rota, é provável que esse resultado esteja relacionado, dentre outros fatores, à sobreposição 

das tarefas desempenhadas. De acordo com os gerentes entrevistados, esses trabalhadores 

fazem muito mais do que dirigir um caminhão e descarregar caixas.  É responsabilidade deles 

conferir todo o material entregue, conferir e recolher vasilhames vazios, além de receber o 
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pagamento por cada uma das entregas realizadas. Assim, após uma longa jornada de trabalho, 

o motorista precisa retornar à empresa e fechar o caixa junto ao departamento financeiro. 

Caso falte dinheiro, o valor é descontado na próxima folha de pagamento do trabalhador. Já o 

ajudante, precisa prestar conta dos vasilhames recolhidos em cada cliente, de forma que, caso 

haja divergências, é gerado um "vale físico" (em que a quantidade de vasilhames faltantes é 

convertido em moeda corrente) que também é descontado no próximo pagamento. 

 Somado a isso, a rotina de trabalho dos motoristas e ajudantes de rota é bastante 

corrida, visto que é preciso cumprir com o número elevado de entregas agendadas para aquele 

dia - cerca de 50 - e lidar com um trânsito cada vez mais caótico, mesmo em cidades de médio 

porte, como é o caso de Uberlândia e Uberaba.  

 Ao serem questionados sobre a possibilidade de reduzirem o número de entregas 

diárias, de forma a tornar o trabalho um pouco menos estressante, os gerentes são unânimes 

em afirmar que tanto o número de entregas quanto a rota a ser seguida pelo caminhão são 

definidos pela cliente, cabendo a eles apenas executar o que foi estipulado por ela. 

 Dois gerentes entrevistados afirmaram que o estresse dos motoristas e ajudantes de 

rota é muito alto, sendo comuns questionamentos sobre a incompatibilidade entre o salário 

recebido e as responsabilidades a eles atribuídas. A fala de um deles ilustra bem essa situação:  

Muitos alegam que o salário é pouco para a responsabilidade que eles tem. Às vezes, 
eles optam por receber até menos em outra empresa mas sem a responsabilidade que 
eles tem aqui. É comum contratarmos motoristas com anos de experiência mas que não 
se adaptam na distribuição de bebidas e acabam deixando a empresa. Isso acontece 
muito.  

 
 Por outro lado, um outro gerente afirmou ao longo da entrevista que o motivo 

sobreposição de funções aparece muito pouco nas justificativas das demissões voluntárias. Ele 

reforça a afirmativa, citando a resposta obtida para a seguinte pergunta, que é feita a todos os 

trabalhadores durante a pesquisa anual de clima: "Imagine que você recebeu uma proposta de 

emprego de outra empresa para receber o mesmo salário e os mesmos benefícios. Qual seria a 
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sua decisão?". Segundo o entrevistado, a maioria dos trabalhadores respondem que não 

trocariam de empresa, o que leva a crer que não há insatisfação quanto às tarefas por eles 

desempenhadas. 

 Esse gerente reforça ainda que a empresa investe continuamente na estrutura dos 

caminhões utilizados na entrega, de forma a oferecer melhores condições de trabalho aos 

motoristas e auxiliares de entrega e, conseqüentemente, tornando as atividades diárias menos 

desgastantes. 

 É válido ressaltar que, ao analisar os motivos que levaram aos desligamentos 

voluntários ao longo do primeiro semestre de 2014, apenas um motorista associou sua saída à 

sobrecarga de trabalho e 31% à baixa remuneração, dados que vão ao encontro do relato 

acima. Alguns entrevistados associaram o desligamento voluntário a problemas pessoais e boa 

parte deles não responderam à pergunta, prejudicando, em parte, a análise dos dados, visto 

que o motivo que levou ao desligamento por parte desse grupo de trabalhadores é 

desconhecido. 

 Ao analisar os motivos que levaram aos desligamentos voluntários dos ajudantes de 

rota no período analisado, percebe-se que 67% dos pedidos de demissão estavam relacionados 

à baixa remuneração recebida, indo ao encontro à visão de alguns gestores. Os demais 33% 

associaram sua saída a problemas pessoais.  

 Com relação aos desligamentos involuntários, o cargo mais representativo no período 

analisado foi o de ajudante de rota, correspondendo a 38% das demissões involuntárias em 

Uberlândia e 41% em Uberaba. 

 O cargo de motorista também apresentou taxas significativas, sendo responsável por 

11% e 23% dos desligamentos involuntários em Uberlândia e Uberaba, respectivamente. 
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 Deve-se considerar ainda que na operação Uberlândia houve uma taxa significativa de 

demissões involuntárias para o cargo de motorista carreteiro (13%) e, em Uberaba, o cargo de 

auxiliar de expedição respondeu por 18% das demissões involuntárias.  

 A divisão dos desligamentos involuntários por cargos está ilustrada na Figura 14 para 

Uberlândia, e na Figura 15 para Uberaba. 

 

 
 
Figura 14  – Distribuição dos desligamentos involuntários por cargo na operação de 
Uberlândia durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 15 – Distribuição dos desligamentos involuntários por cargo na operação de Uberaba 
durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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próximo tópico abordará a visão do trabalhador desligado em relação à empresa estudada, a 

sua relação com outras variáveis que impactam na rotatividade, bem como o seu grau de 
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4.2.4. Imagem da empresa perante seus colaboradores 
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 Na unidade de Uberlândia, 25% dos funcionários desligados no período de janeiro a 

julho de 2014 avaliaram a imagem da empresa perante seus colaboradores como excelente, 

enquanto 55% avaliaram como boa. Apenas 2% da amostra classificou a imagem da empresa 

como ruim, enquanto 9% dos entrevistados não responderam à pergunta. Esses dados se 

referem ao total de desligamentos, ou seja, à soma de desligamentos voluntários e 

involuntários, conforme ilustrado na Figura 16. 

 
Figura 16  – Imagem da empresa perante os trabalhadores desligados na operação 
Uberlândia durante o primeiro semestre de 2014. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 O resultado encontrado na unidade Uberaba foi bem parecido com o descrito acima. 

Para 46% dos trabalhadores desligados no período analisado a empresa possui uma boa 
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2% classificaram a imagem da empresa como ruim. Esses dados estão ilustrados na Figura 17. 
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 Figura 17  – Imagem da empresa perante os trabalhadores desligados na operação de 
 Uberaba durante o primeiro semestre de 2014. 
 Fonte: Elaborado pela autora 
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10% afirmaram que não voltariam a trabalhar na empresa. Os 10% restantes optaram por não 

responder a tal pergunta. 

 Os resultados encontrados na operação de Uberlândia também foram bastante 

parecidos com os descritos acima, visto que 79% afirmaram que voltariam a trabalhar na 

empresa e apenas 7% responderam que não voltariam a trabalhar. Os demais (7%), não 

responderam à questão. 

 Tais dados nos mostram que, tanto na unidade de Uberaba quanto em Uberlândia, a 

maioria dos trabalhadores desligados (cerca de 77%) voltariam a trabalhar na empresa caso 

surgisse uma nova oportunidade. Além disso, para 80% desse grupo a empresa possui uma 

imagem boa ou excelente perante seus funcionários. 

 Levando em conta esses resultados e as visitas realizadas na empresa, além das 

entrevistas com os gestores, pôde-se perceber que é realizado um trabalho de valorização dos 

trabalhadores em todas as unidades operacionais. Todos os gestores entrevistados relataram a 

importância de se manter um clima organizacional  saudável para redução das taxas de 

rotatividade. 

 Mesmo que algumas atitudes tomadas pela empresa sejam legalmente obrigatórias, 

tais como o emprego de equipamentos de segurança, o fornecimento de lanche e a 

discriminação de cada item que compõe o pagamento do trabalhador, existe uma ampla 

divulgação dessas atividades frente aos trabalhadores, que muitas vezes passam a enxergá-las 

como um benefício, impactando positivamente na sua imagem. 

 Ao serem questionados sobre a possibilidade de voltarem a trabalhar na empresa, 

diversos trabalhadores responderam que sim, especialmente porque não há atrasos no 

pagamento do salário. Vale lembrar que o pagamento por um trabalho realizado é dever de 

qualquer empresa, e não deveria, em momento algum, ser considerado uma qualidade da 

empresa, e sim uma obrigação.  
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 Ao associar esses resultados com a rotatividade percebe-se que, para esse perfil de 

trabalhadores, um clima organizacional favorável, a formação de uma equipe motivada, 

dentre outros aspectos que oferecem ao trabalhador um ambiente de trabalho confortável não 

são condições sinequanon para manter uma taxa de rotatividade baixa. É claro que essas 

atitudes contribuem significativamente para a permanência dos trabalhadores na empresa, 

porém é necessário associá-las a outros fatores, especialmente um salário à altura do mercado 

de trabalho local e uma produtividade dentro dos padrões aceitáveis pelo trabalhador. 

 Tal constatação torna-se ainda mais forte quando se analisa a visão dos trabalhadores 

frente as oportunidades de crescimento e valorização da empresa para com eles. Na operação 

Uberaba, 81% dos entrevistados afirmaram que a empresa oferece oportunidades de 

crescimento e valorização boas ou excelentes. Se analisarmos apenas os desligamentos 

voluntários, ou seja, que partem da vontade do trabalhador, esse número sobe para 93%.  

 Na operação de Uberlândia, os dados revelam uma situação muito parecida. Cerca de 

79% dos trabalhadores desligados no período acima descrito afirmam que a empresa oferece 

oportunidades de crescimento boas ou excelentes. Analisando apenas os desligamentos 

voluntários, esse número sobe para 89%. 

 Se as oportunidades de crescimento são tão favoráveis, bem como a valorização do 

trabalhador, por que boa parte deles optam por abandonar a empresa? Provavelmente porque, 

conforme discutido anteriormente, o mercado de trabalho daquela região oferece 

oportunidades ainda melhores, seja em relação ao salário, à jornada de trabalho, ao tipo de 

tarefa executada ou ainda à produtividade exigida de cada trabalhador. 
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4.3. Ações realizadas pela área de gestão de pessoas da empresa para 

reduzir a rotatividade  

 

 Durante a primeira entrevista com os gestores da empresa em estudo,  foi apresentado 

um histórico das taxas de rotatividade nas operações de Uberlândia e de Uberaba a partir do 

ano de 2012. Tais dados, ilustrados no Quadro 1, mostram que a rotatividade na área de 

distribuição da unidade de Uberaba caiu de 47% em 2012 para 18% em 2013 e com uma 

estimativa de apenas 2% em 2014, ou seja, uma taxa 23 vezes menor do que a encontrada há 

dois anos atrás. Ao analisar a área do armazém, percebeu-se que a rotatividade caiu de 104% 

em 2012 para 67% e 2013 e com estimativa de 13% para 2014, uma redução de 8 vezes em 

dois anos. Na operação de Uberlândia, as taxas de rotatividade da distribuição e do armazém 

reduziram cerca de quatro vezes ao longo do período analisado.  

 Diante desses dados, uma pergunta aos gestores se fez inevitável: Quais as mudanças 

implementadas pela empresa para reduzir tão significativamente as taxas de rotatividade 

nesses últimos anos? 

 Apesar de boa parte das respostas dadas pelos gestores para tal questão estar 

distribuída ao longo da discussão dos resultados obtidos, uma síntese das ações 

implementadas pela empresa a fim de reduzir a rotatividade ajuda a facilitar a compreensão 

do leitor. Assim, segue abaixo a visão dos gestores entrevistados frente ao questionamento. 

 Para um dos gestores entrevistados, a redução da rotatividade nos últimos anos está 

associada a três fatores principais: a padronização dos processos executados em cada uma das 

áreas da empresa, mas principalmente na área de gestão de pessoas; a mudança positiva no 

clima organizacional; e o aumento do salário pago aos trabalhadores. 
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 Até 2012 a empresa era muito focada na gestão financeira do negócio e pouco 

interessada pela área de gestão de pessoas, que operava apenas na contratação e demissão de 

trabalhadores.  

 A fabricante de bebidas, cliente exclusiva das operações de Uberaba e Uberlândia, 

ciente da importância da gestão de pessoas para o sucesso das organizações, contratou uma 

empresa especializada para implementar e auditar processos relacionados à gestão de pessoas 

- desde o recrutamento até a integração do trabalhador junto à equipe - em cada uma das 

empresas contratadas. A partir de então, os diretores da empresa despertaram para a 

importância dessa área e passaram a associá-la às estratégias adotadas. 

 A padronização dos processos permitiu às equipes da área de gestão de pessoas 

conhecer melhor cada um dos processos executados por elas, a importância de concluí-los 

com sucesso e o seu impacto nas demais áreas da empresa, inclusive a operacional.  

 Aliado à padronização dos processos, houve também uma reestruturação do corpo 

gerencial da empresa. Para tanto, foi realizado um trabalho de conscientização com os 

gestores operacionais, gestores financeiros e a própria diretoria, mostrando o impacto que a 

gestão de pessoas tem em cada área da empresa. A partir de então, os problemas enfrentados 

pela área de gestão de pessoas - inclusive a elevada rotatividade de pessoas - deixou de ser um 

problema exclusivamente da área e passou a ser compartilhado com as demais áreas. 

 Foi a partir dessa nova visão que surgiu o segundo fator determinante na redução da 

rotatividade, do ponto de vista do gestor entrevistado: o emprego da pesquisa de clima como 

ferramenta para realizar as mudanças necessárias na visão do trabalhador. A partir de então, 

foram traçadas ações específicas para cada uma das lacunas apontadas pela pesquisa de clima, 

interferindo positivamente nas condições e ambiente de trabalho oferecidos ao trabalhador. 

Uma vez que o ambiente de trabalho e a execução das tarefas diárias se tornam mais 
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agradáveis, a vontade do trabalhador em permanecer na empresa tende a aumentar, reduzindo 

conseqüentemente o número demissões voluntárias.  

 Além disso, a melhora do clima organizacional vem acompanhada de uma redução dos 

problemas comportamentais e da taxa de absenteísmo, principais motivos de demissão 

involuntária na empresa. 

 É interessante observar que a relação entre clima organizacional e rotatividade é 

bilateral. A construção e manutenção de um clima organizacional sadio favorecem a redução 

da rotatividade, a qual interfere direta e positivamente no clima organizacional. Ou seja, um 

alavanca o outro.  

 Um dos entrevistados citou que a rotatividade alta gera  estresse alto tanto nas equipes 

operacionais quanto na área administrativa. Na área operacional, depara-se com supervisores 

saturados de treinar novos funcionários e queixas associadas à queda na qualidade da 

prestação de serviço, devido à falta de expertise dos novos contratados. Como consequência, 

tem-se o aumento das reclamações e cobranças por parte da cliente, levando muitas vezes à 

demissão de supervisores e gestores administrativos. Ou seja, a alta rotatividade  operacional 

impacta diretamente também na rotatividade do corpo administrativo. Tal situação cria um 

ambiente desconfortável aos trabalhadores, influenciando, portanto, na piora do clima 

organizacional.  

 A terceira variável - porém não menos importante que as duas anteriores - que 

impactou significativamente a redução da rotatividade a partir do ano de 2012 foi o aumento 

do salário pago aos trabalhadores. Conforme discutido anteriormente, a questão salarial 

sempre foi e continua sendo o principal motivo da rotatividade voluntária. Entretanto, em 

2013 a empresa negociou com a cliente um reajuste que elevou o salário para valores acima 

do piso estipulado para a categoria.  Essa ação favoreceu muito a redução das taxas de 

rotatividade. 
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 Ao longo das entrevistas, percebeu-se que a criação de um plano de carreira é vista 

pelos gestores como um complemento das três ações citadas acima. Dois gestores chegaram a 

comentar que o plano de carreira é a cereja do bolo quando se trata da redução da 

rotatividade. 

A nível operacional, o cargo de motorista carreteiro é o que recebe maior remuneração 

(em torno de R$4.000,00 mensais), de forma que é comum trabalhadores que ocupam os 

demais cargos almejarem este cargo. O trabalhador interessado em se tornar motorista recebe 

da empresa o reembolso do valor gasto ao longo do processo de aquisição da carteira de 

habilitação. Para tanto, é necessário que ele permaneça por, no mínimo, um ano na empresa 

após a obtenção da carteira. 

 Por fim, a realização de confraternizações entre as equipes e comemoração de datas 

especiais - tais como o dia do motorista e o dia do operador logístico - são complementares às 

demais ações, uma vez que aproximam os trabalhadores operacionais do corpo administrativo 

da empresa. Para os gestores, esses eventos fazem com que o trabalhador se sinta parte de 

uma família, impactando positivamente na decisão destes em permanecer na empresa. 

 Como forma de facilitar a visualização dos resultados obtidos ao longo da pesquisa, a 

Tabela 3 relaciona as categorias de análise com os achados. 
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TABELA 3 

Categorias de análise empregadas na pesquisa empírica e os principais resultados 
encontrados para cada uma delas 
 

Categorias 

teóricas prévias 

 

Categorias empíricas não 

determinadas 

 

Principais resultados encontrados  

  Uberlândia Uberaba 

Motivos dos desligamentos - Principal motivo: baixa 

remuneração (55%) 

- Segundo motivo: motivos 

pessoais (23%) 

Terceiro motivo: falta de 

adaptação ao horário 

noturno (6%) 

- Principal motivo: 

baixa remuneração 

(53%) 

- Segundo motivo: flata 

de adaptação ao 

horário noturno (13%) 

e mudança de cidade 

(13%) 

Desligamentos por cargo - Auxiliares de 

expedição (33%) 

- Motoristas (23%) 

- Ajudantes de rota 

(18%) 

- Auxiliares de 

expedição (42%) 

- Motoristas (21%) 

- Ajudantes de rota e 

motoristas carreteiros 

(11%) 

 

Rotatividade 

Voluntária 

Imagem da empresa perante seus 

colaboradores 

- Excelente (25%) 

- Boa (55%) 

- Ruim (2%) 

- Excelente (35%) 

- Boa (46%) 

- Ruim (1%) 

 

Rotatividade 

Involuntária 

Motivos dos desligamentos - Principal motivo: 

problemas 

comportamentais 

(30%) 

- Segundo motivo: 

- Principal motivo: 

absenteísmo elevado 

(43%) 

- Segundo motivo: 

problemas 
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absenteísmo elevado 

(22%) 

- Terceiro motivo: 

necessidade de 

redução do quadro de 

funcionários (19%) 

comportamentais 

(21%) 

Terceiro motivo: 

rendimento insatisfatório 

(18%) 

Desligamentos por cargo - Ajudante de rota (38%) 

- Motorista carreteiro 

(13%) 

- Motorista (11%) 

- Ajudante de rota (41%) 

- Auxiliar de expedição 

(18%) 

- Motorista (23%) 

Imagem da empresa perante seus 

colaboradores 

- Excelente (25%) 

- Boa (55%) 

- Ruim (2%) 

- Excelente (35%) 

- Boa (46%) 

- Ruim (1%) 
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Esta dissertação buscou promover uma discussão em torno das possíveis causas da 

rotatividade de funcionários no setor de distribuição urbana de bebidas, comparando a visão 

dos gestores de uma determinada empresa do setor com a visão dos trabalhadores desligados, 

voluntária ou involuntariamente.  

 Apesar de, no Brasil, esse tema ser debatido pelo menos há quatro décadas, o número 

de produções científicas envolvendo o assunto ainda é bastante escasso na área de 

administração, de forma que, grande parte da literatura sobre rotatividade diz respeito a 

empresas estrangeiras, as quais estão inseridas em um contexto sócio-econômico diferente do 

nosso, ilustrando um perfil de rotatividade distinto do brasileiro. 

 Somado a isso, a literatura aponta que as pesquisas sobre rotatividade realizadas até o 

momento não permitem fazer generalizações sobre suas causas, uma vez que a maioria dos 

estudos sobre o tema analisou as variáveis organizacionais, individuais e referentes ao 

mercado de trabalho de forma isolada, impossibilitando uma análise mais aprofundada sobre 

tal assunto. 

 Diante dessa escassez de produções científicas nacionais sobre o tema, associada aos 

impactos que as elevadas taxas de rotatividade trazem para  empresas, trabalhadores e Estado, 

despertou-se o interesse por esta investigação. 

 Para tanto, optou-se por desenvolver um trabalho contrapondo a visão dos gestores e 

dos trabalhadores acerca dos desligamentos realizados na empresa em estudo, de forma a  

analisar a rotatividade do ponto de vista organizacional e individual, bem como a influência 

do mercado de trabalho, alcançando, dessa forma, uma abordagem mais completa sobre o 

assunto. 
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 É importante considerar que a pesquisa empírica deste estudo levou em consideração a 

existência de dois tipos de rotatividade: a voluntária e a involuntária. Assim, as análises dos 

dados foram realizadas separadamente para um e outro tipo de rotatividade, especialmente 

porque as causas que levam a um determinado tipo são completamente diferentes das causas 

que levam ao outro. Cabe ressaltar ainda que, apesar de os resultados apontarem para uma 

prevalência maior da rotatividade involuntária quando comparada à rotatividade voluntária no 

período analisado, houve uma ênfase maior na segunda, especialmente devido ao cenário 

atual do país, em que a oferta de emprego tem se sobressaído à oferta de mão-de-obra, 

gerando uma maior mobilidade por parte do trabalhador. 

 A comparação da rotatividade entre duas filiais de uma mesma empresa possibilitou ao 

estudo apontar fatores inerentes à estrutura organizacional e que refletem significativamente 

nas taxas de rotatividade, como, por exemplo, o mercado de trabalho de uma ou outra região 

onde as empresas estão instaladas. Os resultados encontrados ao longo da pesquisa reforçam o 

descrito pela literatura  sobre a relação direta entre o aquecimento do mercado de trabalho e as 

taxas de rotatividade, e aponta para a primeira conclusão desse trabalho: quanto maior o 

número de oportunidades de emprego, maiores as taxas de rotatividade. Apesar de estarem 

localizadas muito próximas uma da outra, a cidade de Uberlândia possui um porte 

significativamente maior quando comparado ao de Uberaba, de forma que a primeira sedia 

diversas empresas de logística de grande porte, gerando um volume maior de empregos. Essa 

característica está diretamente relacionada com a predominância de taxas de rotatividade mais 

elevadas na unidade de Uberlândia nos últimos 3 anos, quando comparadas à unidade de 

Uberaba. 

 Uma segunda conclusão da pesquisa, e que também vai ao encontro da literatura, diz 

respeito ao grau de escolaridade e tipo de tarefa desempenhada pelo trabalhador. O número de 

desligamentos dos trabalhadores do setor de armazém - o qual requer menor qualificação e 
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envolve tarefas repetitivas e mecanizadas ao longo da jornada de trabalho - chega a ser até 

seis vezes maior do que o número de desligamentos de trabalhadores da distribuição. 

 A terceira conclusão diz respeito à relação entre o salário pago aos trabalhadores e a 

rotatividade. Os gestores entrevistados foram unânimes em apontar a questão salarial como a 

principal causa da rotatividade na empresa analisada. Tal informação ganha mais força 

quando associada ao fato de 52% dos trabalhadores voluntariamente desligados nas operações 

das duas cidades associarem sua saída à baixa remuneração recebida.  

 Tal conclusão, associada às duas anteriores, leva a crer que a elevada rotatividade nas 

empresas de distribuição de bebidas é um problema inerente ao setor, que pode até ser 

minimizado através da implantação de políticas de gestão de pessoas internas à empresa - as 

quais serão consideradas a seguir - e só será sanado se houver um aumento significativo na 

remuneração. 

 Analisando os resultados obtidos sob a ótica do modelo de rotatividade proposto por 

Price (1977) - o qual foi escolhido para direcionar este trabalho - além do salário, o nível de 

integração do trabalhador com os colegas de trabalho, a comunicação entre empresa e 

trabalhador e o grau de centralização do poder são determinantes que interferem 

significativamente nas taxas de rotatividade da empresa. Se por um lado, a variável salário 

está atrelada às características do mercado de trabalho para tal segmento e, portanto, é 

dependente de tal, as outras três determinantes podem ser trabalhadas pela empresa e atuarem 

como diferenciais a favor de menores taxas de rotatividade.  

 Através dos resultados obtidos, pôde-se perceber que o modelo proposto por Price 

(1977) mostrou-se consideravelmente adequado na prática, visto que essas três variáveis são 

constantemente trabalhadas na empresa através de atividades recreativas entre trabalhadores, 

supervisores e gestores; reuniões diárias com as equipes de entrega, onde são apontados dados 

referentes ao setor, bem como resultados a serem alcançados; premiações anuais para 
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trabalhadores que se destacaram; dentre outras ações impactantes. Vale ressaltar que a taxa de 

rotatividade caiu consideravelmente após a implantação recente dessas atividades. 

 O resultado de tais ações, conforme proposto pelo modelo adotado, é mensurado 

através do grau de satisfação do trabalhador com a empresa. No caso da empresa em estudo, 

cerca de 80% dos trabalhadores desligados nas unidades de Uberlândia e Uberaba 

classificaram a imagem da organização como excelente ou boa. 

 Ao analisar tal resultado sob outro ângulo, é possível concluir que, apesar das 

determinantes nível de integração do trabalhador com os colegas de trabalho, comunicação 

entre empresa e trabalhador e grau de centralização do poder serem importantes na construção 

do perfil de rotatividade, são insuficientes para manter uma taxa de rotatividade considerada 

ótima, a menos que a determinante salário, associada às oportunidades de trabalho oferecidas 

pelo mercado,  sejam postas em jogo.  

 Apesar de boa parte da literatura sobre rotatividade no Brasil apontar a falta de 

políticas públicas de proteção ao emprego e os benefícios oferecidos aos trabalhadores 

demitidos involuntariamente - tais como a retirada do FGTS e o seguro desemprego - como 

fatores impactantes sobre a rotatividade, deve-se salientar que estes não foram considerados 

por nenhum dos gestores entrevistados, tão pouco pelos trabalhadores desligados.  

 Essa lacuna existente entre o descrito pela literatura e a visão prática do fenômeno 

pode ser explicada através de duas hipóteses. Por se tratar de políticas públicas, e que, 

portanto, não podem ser alteradas pelos gestores das empresas, questões como a flexibilidade 

contratual e os benefícios oferecidos aos trabalhadores após rompimento do vínculo 

empregatício são vistas por tais como características inerentes ao mercado de trabalho 

brasileiro, pouco prováveis de serem modificadas. Assim, mesmo que tais características 

impactem significativamente nas taxas de rotatividade, a percepção dos indivíduos é que não 
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há o que ser feito em nível organizacional, a não ser cumprir as determinações descritas na 

legislação trabalhista.  

 A flexibilidade contratual - facilidade que as empresas tem em demitirem - se torna 

mais evidente num mercado de trabalho pouco aquecido, caracterizado pela escassez de 

postos de trabalho e grande oferta de mão-de-obra, situação oposta ao cenário atual. Assim, a 

segunda hipótese para a ausência de relatos sobre o impacto da flexibilidade contratual na 

rotatividade ao longo das entrevistas com os gestores, é que, no cenário atual de mercado de 

trabalho aquecido, em que a oferta de emprego sobrepõe a oferta de mão-de-obra, o interesse 

das empresas em demitir é mínimo, e a flexibilidade contratual se torna menos relevante. Tal 

situação pode ser comprovada mediante o emprego de diversas alternativas adotadas pela 

empresa em estudo para reter o trabalhador, minimizando a rotatividade. 

 Efetuadas essas considerações, não se pode deixar de apontar as limitações dessa 

pesquisa, especialmente com relação à baixa representatividade da organização estudada 

perante um cenário tão diversificado de empresas brasileiras, seja em relação ao porte, ao 

segmento em que atua, ou ainda ao perfil de trabalhadores contratados. Outra limitação do 

trabalho está na relação existente entre a empresa estudada e a empresa contratante, a qual 

interfere consideravelmente nas políticas e práticas adotadas pela primeira, bem como na 

visão dos gestores acerca da rotatividade. Tal fato foi percebido ao longo das entrevistas com 

os gestores, em que o nome da contratante era constantemente citado ao abordar as políticas 

desenvolvidas para conter a elevada rotatividade. Seria interessante, num próximo estudo, 

pesquisar as possíveis causas da rotatividade do ponto de vista dos gestores da empresa 

contratada e da contratante, de forma a obter um resultado ainda mais consistente. 

 Outra sugestão para futuras pesquisas na área, seria acompanhar o histórico da 

rotatividade voluntária versus a involuntária no decorrer de alguns anos, associando-as às 
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características do mercado de trabalho em cada período analisado e àquilo apontado pela 

literatura.  

 Finalmente, entende-se que esta dissertação cumpriu seu objetivo de avançar na 

discussão sobre a rotatividade, relacionando-a com fatores individuais, organizacionais e 

inerentes ao mercado de trabalho, e permitindo, dessa forma, uma visão mais abrangente deste 

fenômeno. 
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APÊNDICE A – FICHA DE REGISTRO DE DESLIGAMENTO 
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APÊNDICE B – FICHA DE ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO 
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