
FAT – FACULDADE E ESCOLA 

CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

MILEIDE QUIRINO D’AVILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DO ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: Um 

estudo de caso em uma indústria no município de Tapejara - RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA 

2018



1 

 

 

 

 

 

 

Mileide Quirino D’Avila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUSAS DO ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: Um 

estudo de caso em uma indústria no município de Tapejara - RS 

 

. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Contábeis da FAT – Faculdade e 

Escola. 

 

                                                                     Orientador: Prof. Esp. Vinícius Provin  

 

 

Tapejara-RS 

2018 

 



2 

 

 

 

 

MILEIDE QUIRINO D’AVILA 

 

 

CAUSAS DO ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: Um 

estudo de caso em uma indústria no município de Tapejara - RS 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a 

obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis e aprovado em sua forma final 

pelo Curso de Ciências Contábeis da FAT – Faculdade e Escola. 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Edson Pedro Zambon 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis da FAT 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 

 

 

___________________________________________ 

Orientador: Prof. Esp. Vinícius Provin 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Ana Cristina Bacega De Bastiane 

Membro da Banca Examinadora 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Milena Berthier Bandeira 

Membro da Banca Examinadora 



3 

 

 

Dedico esse trabalho aos familiares e amigos, que nunca mediram palavras de força, 

incentivo e otimismo ao longo da jornada acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

AGRADECIMENTOS  

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, pelas oportunidades e pelas 

bênçãos que me proporciona. 

A FAT – Faculdade e Escola, ao seu corpo docente, direção e administração que 

oportunizaram a realização deste curso superior. 

Sou grata a todos os professores que contribuíram com a minha trajetória 

acadêmica, especialmente ao meu orientador, Prof. Esp. Vinícius Provin, pela orientação 

neste trabalho. 

A empresa que autorizou a realização da pesquisa, e ao setor de recursos 

humanos que disponibilizou as informações necessárias. 

Aos familiares e amigos, por entenderem os momentos de ausência durante o 

ano do TCC.  

Enfim, a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o 

meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível." (Charles Chaplin) 



6 

 

 

 

RESUMO 

 

Os índices de absenteísmo e rotatividade vêm preocupando os gestores das organizações, 

fazendo então com que tenham um olhar mais significativo para o papel do colaborador e 

resolver o problema de forma eficaz. Diante disso, realizou-se uma pesquisa em uma 

indústria no município de Tapejara, tendo como objetivo identificar os índices e as causas 

que influenciam o absenteísmo e a rotatividade de pessoal. Os dados foram coletados 

através de relatórios fornecidos pelo setor de departamento de recursos humanos e a 

aplicação de um questionário para alguns setores da produção, os mesmos foram tabulado 

graficamente e posteriormente feito a analise dos resultados. Com analises dos resultados 

percebeu-se que os índices são elevados, pois médias aceitáveis são entre 3 % e 5%, e no 

primeiro semestre de 2018 chegou entre 13% e 16%, mas com respostas coletadas do 

questionário com a satisfação do colaborador, percebe-se que o ambiente de trabalho é 

bom.  Após isso, sugeriram-se algumas propostas de melhorias. 

   

Palavras-chave: Gestão de pessoas; Índices de absenteísmo; Índices de rotatividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento o industrial e aumento das exigências dos consumidores no 

quesito qualidade na prestação de serviços e produtos, tem-se a necessidade de se criar 

medidas de melhorias para condição de um dos recursos que é essencial no processo  

produtivo, o capital humano. Um dos problemas que surge quando se fala de capital 

humano, é que envolve profissionais de dentro e de fora do setor de RH, que muitas vezes 

não aceitam métodos científicos para avaliar as implicações das decisões sobre recursos 

humanos. 

Os índices de absenteísmo e rotatividade vêm preocupando os gestores das 

organizações, fazendo com que tenham um olhar mais significativo para o papel do 

colaborador e resolver o problema de forma eficaz. Neste sentido, é imperativo que as 

empresas implantem indicadores e análise os resultados gerados de absenteísmo e 

rotatividade, utilizando esses dados não apenas para análises operacionais, mas 

estratégicos. 

Assim, surgindo à necessidade de verificar formas de analisar e controlar os 

custos com pessoal, todas as empresas se utilizam de indicadores para o gerenciamento 

de negócios com focos variados. Não há como pensar gestão estratégica sem que se passe 

pelas pessoas.  

  Nesse contexto, esses dois grandes problemas atingem grande parte das 

empresas. O absenteísmo corresponde a ausência do funcionário ao trabalho, seja por 

faltas legais, como auxílio doença e licença maternidade, como também as faltas 

injustificadas. Já a rotatividade de pessoal ou turnover é a saída e entrada de 

colaboradores na organização, que gera um alto custo para a empresa, com seleção, 

recrutamento, treinamentos, exames médicos, entre outros, além de demonstrar uma 

deficiência na saúde organizacional da mesma, pois reflete diretamente da qualidade do 

produto ou serviço ofertado aos usuários. 

Com isso, emerge a seguinte questão de pesquisa: Qual é o impacto da 

rotatividade e absenteísmo na organização?  

Diante disso, o objetivo da pesquisa é evidenciar possíveis causas da rotatividade 

e do absenteísmo de pessoal em uma indústria no município de Tapejara- RS, no primeiro 

semestre de 2018. Para tanto, delimitam-se os seguintes objetivos específicos: Determinar 

os índices de absenteísmo e rotatividade no primeiro semestre de 2018; identificar as 

causas do absenteísmo e da rotatividade de pessoal; propor ações para a redução dos 
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índices e minimizar os impactos na organização. A metodologia aplicada é por meio de 

um estudo de caso, o método utilizado é descritivo, exploratório e documental. 

A alta competitividade entre empresas, demanda a necessidade do perfeito 

equilíbrio entre produtividade e capacidade de produção estimada. Para a efetividade da 

mesma, faz-se necessário a prevenção de qualquer tipo de ocorrência que reduzam a 

possibilidade de vantagens competitivas. Para tanto, o nível de absenteísmo e rotatividade 

deve ser reduzido, bem como suas causas. 

A pesquisa será importante para a organização para poder avaliar esses índices e 

verificar o que pode ser feito para diminui-los, os  funcionários poderão avaliar a empresa 

de modo geral e proporem sugestões de melhorias.  

1.1 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam ter mais 

qualidade no produto produzido, mas que tenha um menor custo no processo produtivo. 

Assim, tem-se a necessidade de analisar o que está influenciando o alto custo na 

produção. Sabe-se que a alta rotatividade de funcionários e o absenteísmo dentro das 

organizações são os principais fatores que influenciam essa incógnita. 

A pesquisa busca identificar quais são os motivos da troca constante de pessoal ou 

ausência dos mesmos no trabalho para a empresa. Assim, será necessário analisar o 

primeiro semestre de 2018, para assim poder propor soluções de melhorias para o ano de 

2019. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa é evidenciar os índices e possíveis causas do 

absenteísmo e da rotatividade de pessoal em uma Indústria no município de Tapejara- 

RS. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Verificar os índices do absenteísmo e da rotatividade no primeiro semestre 

de 2018  

 Identificar as causas do absenteísmo e da rotatividade de pessoal  
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 Propor ações para a redução dos índices e minimizar os impactos na 

organização  

1.3 JUSTIFICATIVA 

Torna-se necessário ter indicadores para poder fazer análises, não apenas 

operacionais, mas estratégicos, principalmente na gestão dos seus recursos humanos, que 

representa um ativo para a organização, para assim, poder verificar se há algum problema 

que destaca, quando se fala em capital humano, tendo como principal objetivo minimizar 

as problemáticas. 

Fatores que se destacam é e o absenteísmo e a rotatividade de pessoal, pois geram 

um alto custo para a empresa, assim, é de muita importância definir os fatores, ir atrás do 

problema, analisar os tantos porquês da falta do funcionário ao trabalho, seja por faltas 

(de qualquer natureza) e atestados (qualquer motivo), e identificar porquê a troca 

constante de pessoal está ocorrendo dentro da empresa.  

Identificar esses fatores é de total responsabilidade da empresa, pois se a mesma 

proporcionar um ambiente de trabalho mais propício, criar medidas de prevenção em 

todos os aspectos, enfim, adquirir mudanças para melhorias, à produtividade será mais 

eficiente. Contudo, a qualidade no produto irá melhorar, reduzirá o retrabalho, além 

disso, estará proporcionando um ambiente de trabalho bom, onde pessoas felizes 

produzem cada vez mais. E consequentemente isso afetara o resultado financeiro da 

empresa. 

Se o empregador quer que sua empresa lhe de bons resultados, ele irá tentar 

amenizar os problemas existentes. Essa pesquisa tem o intuito de ajudar a identificar os 

índices e as possíveis causas do absenteísmo e a rotatividade de pessoal dentro da 

empresa, após, sugestões de melhorias para diminuir o problema.  
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2.1 OBJETIVO E IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE  

Com todas as mudanças sociais evidenciadas diariamente no mercado de trabalho, 

em especial nas indústrias e comércio, muitos requisitos se tornam fundamentais dentro 

das organizações para sua eficácia independentemente de seu porte ou forma de 

tributação, dentro dos quais está o gerenciamento da contabilidade, não somente para 

controlar o patrimônio, mas para pedir os resultados da empresa, avaliação do 

desemprenho dos negócios, dando diretrizes para as tomadas de decisões.   

Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações 

quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio (conjunto de bens, direitos e 

obrigações) das entidades (qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio).  

É uma das ciências sociais mais antigas da humanidade. 

 Seu surgimento se deu pois, sempre foi fundamental ter conhecimento e 

controle sobre o patrimônio, seja para proteger, trocar ou até mesmo vender seus bens. 

Como refere Padoveze (2012) há evidências históricas de registros contábeis nas 

civilizações dos sumérios, babilônicos, assírios, egípcios, hebreus, gregos etc. 

Comprovando a antiguidade desta ciência fundamental para a humanidade e 

imprescindível para regulamentar as relações da sociedade. 

Esta ciência social é abordada e estudada por vários escritores, e cada um deles 

redige seu conceito a sua maneira, mas todos possuem a mesma essência, que é estudar e 

controlar o patrimônio das entidades. 

 

Contabilidade é a ciência encarregada de estudar e controlar o patrimônio das 

entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos 

fatos ocorridos, com o fim de oferecer informação sobre sua composição e suas 

variações, bem como sobre o resultado econômico da riqueza patrimonial 

(CREPALDI, 2012, p. 249). 

 

 

Mantendo a característica observada de controlar o patrimônio, alguns conceitos 

foram aperfeiçoados com o passar do tempo, no que diz respeito a este objeto de estudo, 

que está em constante mudança e atualização para continuar desempenhando o papel de 

controle e acompanhando as novas tecnologias e realidades da sociedade. 

Segundo Franco (1989 p.19) contabilidade, desde seu aparecimento como 

conjunto ordenado de conhecimentos, com o objeto e finalidades definidas, tem sido 
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considerado como arte, como técnica ou como ciência. O autor complementa dizendo que 

“sua finalidade é manter o registro e o controle do patrimônio das entidades, com o fim 

de fornecer informações e interpretações sobre a composição e as variações desse 

patrimônio” (FRANCO 1989 p.19). 

Marion (2009, p. 28) menciona que “Contabilidade é um processo de comunicação 

de informação econômica para propósitos de tomada de decisão tanto pela administração 

como por aqueles que necessitam fiar-se nos relatórios externos”. Ou seja, ela deixou de 

ser apenas uma ferramenta de controle patrimonial, passando a auxiliar na tomada de 

decisões das empresas.  

Pode-se dizer, portanto, que a contabilidade é um sistema de informação que tem 

vários enfoques específicos e que, dentro de uma entidade, acabam diminuindo o seu 

todo, vendendo muitas vezes uma imagem pobre do que realmente é a técnica contábil 

(PADOVEZE, 2012, p. 87). Isso acontece, porque os gestores e colaboradores da 

empresa encaram a contabilidade como uma obrigação imposta pelo fisco, com a única 

finalidade de arrecadar tributos e esquece-se de toda a potencialidade que a mesma pode 

proporcionar para a entidade, se forem usados dados reais e idôneos para a geração de 

seus demonstrativos e relatórios. 

A contabilidade faz parte da evolução do homem e da sociedade, e, sua evolução 

é de acordo com a necessidade de informações que o ser humano precisa e também do 

desenvolvimento econômico. Iudícibus, Marion e Faria (2009, p. 10) definem que “[...] a 

contabilidade não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social aplicada, pois é a ação 

humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial”  

O objetivo e a importância da contabilidade estão sempre se adaptando para 

acompanhar as necessidades da sociedade e do mercado empresarial. Verifica-se isso, na 

mudança dos conceitos escritos com o passar dos anos. Almeida (2005, p. 13), redige que 

“o objetivo principal da contabilidade é coletar, registrar, resumir, analisar e relatar, em 

termos monetários, informações acerca dos negócios das companhias. Ainda a esse 

respeito, Padoveze especifica-se que : 

 

O objetivo da Contabilidade é o controle de um Patrimônio. O controle é feito 

através de coleta, armazenamento e processamento das informações oriundas 

dos fatos que alteram essa massa patrimonial. Portanto, podemos definir 

Contabilidade como o sistema de informação que controla o patrimônio de uma 

entidade (PADOVEZE, 2012, p. 3). 
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Atualmente, a contabilidade tem sido o instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora das empresas. Ela é muito 

antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do 

tempo, o governo começou a utilizá-la para arrecadar impostos e acabou tornando-a 

obrigatória para a maioria das empresas. Devido a este fato, durante um longo período a 

contabilidade foi desenvolvida visando apenas atender às exigências do fisco, perdendo a 

sua essência mais importante, que é o auxílio aos gestores quanto às decisões a adotar e 

por onde seguir. 

A contabilidade está desempenhando um papel fundamental para a gestão de 

negócios, as empresas que estão utilizando-a de forma correta, fornecendo todos os dados 

necessários, estão obtendo um retorno satisfatório quanto a sua real situação. A seguir 

algumas das ferramentas que pode ser utilizada para um melhor gerenciamento das 

atividades das organizações. 

2.2  CONTABILIDADE DE CUSTOS  

A contabilidade de custos surgiu a partir de Revolução Industrial,  

desenvolvendo um setor econômico de produção industrial. Assim, tendo a necessidade 

de um ramo especifico da ciência contábil para de dedicar-se a questão dos custos, 

(PADOVEZE 2011).  Ainda segundo o autor  a contabilidade de custos é a ramificação 

da ciência contábil especializado na gestão econômica do custo e dos preços de venda dos 

produtos e serviços prestados pelas empresas. 

 

A Contabilidade de Custos é o ramo da Contabilidade que se destina a produzir 

informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio 

às funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das 

operações e de tomada de decisões (LEONE; LEONE, 2010, p. 6)  

 

Durante os últimos anos passou a ser muito importante para as empresas, pois se 

torna uma grande arma de controle e decisão gerencial. Com esse contexto, a 

contabilidade de custos nos dias atuais se torna de grande relevância para as empresas, 

pois ela passa informações sobre vários departamentos dentro da organização e auxilia na 

tomada de decisão. 

 

Leone (2000, p. 49) afirma que: 
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A Contabilidade de Custos determina o custo dos estoques visando à 

determinação dos resultados e à avaliação do patrimônio. Os valores dos 

estoques (em qualquer nível) entram na composição da fórmula de 

determinação dos custos dos produtos vendidos. À disposição do contador de 

custos existe uma série considerável de critérios para a determinação do custo 

dos estoques. A escolha de um ou de outro critério dependerá sempre do tipo 

de produto ou material, da legislação, das necessidades da administração e dos 

“preceitos contábeis geralmente aceitos” 

 

 

Com o amadurecimento da Contabilidade de Custos dentro da entidade, as 

informações podem passar para o nível em que auxiliam a gerência no planejamento e 

controle e por fim, conforme o desenvolvimento e aprimoramento do sistema, as 

informações podem passar a ser utilizadas na tomada de decisões, visto que a 

implantação de um sistema de custos não acontece de forma abrupta, Martins (2010, p. 

357). 

 Para Iudícibus e Marion (2000) é fundamental na apuração do resultado, na 

medida em que se propõem a mensurar os estoques e consequentemente fornecer 

informações sobre o custo dos produtos vendidos. Assim, seguindo a ideologia dos 

autores, a apuração do custo unitário é importante para a avaliação e controle de 

desempenho e na tomada de decisão. 

De acordo com Cardoso; Santos (2013) apud Padoveze (2011) contabilidade de 

custos atua em duas grandes áreas: 

a) Custo Contábil: voltada para a apuração do custo unitário dos produtos e 

serviços para a determinação do valor dos estoques industriais e dos custos 

dos produtos vendidos e para atendimento das  normas legais e fiscais. 

b) Custo Gerencial: voltada para a gestão econômica dos produtos e serviços da 

empresa, suas atividades, unidades de negócio e seus gestores responsáveis, 

envolvendo as necessidades de controle, avaliação de desemprenho e tomada 

de decisão.  

 Portanto, possuir uma contabilidade de custos integrada e compreender as 

informações por ela fornecidas, é essencial para o sucesso de qualquer negócio, pois são 

os custos que auxiliam na determinação do preço de venda dos produtos comercializados 

pela entidade, uma vez que, se os custos forem maiores que o preço ofertado ao mercado, 

a empresa estará obtendo prejuízo.  

    Assim, segundo vários autores entende-se de forma geral que a Contabilidade 

de Custos é uma ferramenta essencial para as empresas, pois a mesma auxilia e muito na 
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tomada de decisões, além de avaliar estoque, unidades produzidas, horas trabalhadas, 

enfim, tem o papel de avaliar e interpretar os dados monetários. 

2.2.1 Classificação 

De acordo com a finalidade, todos os custos ou despesas, conforme os conceitos 

podem assumir várias classificações, como será abordado neste tópico, os custos quanto a 

sua apuração e quanto a sua formação. 

  2.5.1.1 Custos diretos e indiretos  

 Quanto à apuração, os custos podem ser diretos e indiretos, essa classificação 

diz respeito à possibilidade de alocação de cada custo diretamente a cada tipo diferente de 

produto ou de função de custo, referindo-se à maior ou menor facilidade de identificar os 

custos com os produtos. 

Alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver 

uma medida de consumo, como por exemplo: quilogramas de materiais consumidos, 

embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de força 

consumida. Estes são os custos diretos com relação aos produtos, pois são alocados sem 

rateio com fácil identificação de seus portadores (MARTINS, 2010, p. 48).  

Conforme Wernke, 2001 custos diretos engloba todos os custos que é 

diretamente ligado ao processo de fabricação do produto ou serviço prestado, como 

matéria-prima, mão-de-obra direta, tributos e comissões., contudo, os demais gastos são é 

alocado no resultado como despesas. 

Custos indiretos são classificado por ser de difícil identificação, assim, será 

considerada no final do processo de fabricação como por exemplo, aluguel e energia 

elétrica do estabelecendo, mas só será alocado como custo indireto se o estabelecimento 

produzir algum tipo de produto, caso contrário será considerado despesa (MARTINS, 

2003). 

Sendo que, para Wernke (2005), custos indiretos são classificados como os 

gastos que a organização tem para poder atuar no mercado, ou seja, não está relacionado 

aos produtos de fabricação ou serviço prestado, mas que indiretamente está ligado ao 

produto. 
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Os custos além de serem diretos ou indiretos, possuem outras classificações, e 

para se almejar o resultado concreto e real em um relatório de custos, estas classificações 

precisam estar elaboradas de forma correta. 

2.2.1.2 Custos fixos e variáveis 

Definem-se custos fixos aqueles que não variam com a variabilidade da 

atividade escolhida. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente igual mesmo 

que a base de volume selecionada como referencial varie (LEONE; LEONE, 2010, p. 41). 

São exemplos de custos fixos nas indústrias: a depreciação das máquinas, equipamentos e 

instalações, os salários dos funcionários e os impostos. 

Já custos variáveis variam em função da variação do volume de atividade, ou 

seja, da variação da quantidade produzida no período, sendo, quanto maior o volume de 

atividade no período, maior o custo variável e vice-versa (DUTRA, 2010, p. 33).  

Como pode ser observada a principal característica da classificação de custos 

quanto à formação é sua variabilidade ou não em função da variação do volume de 

atividade no período. Esta classificação se aplica também as despesas, com mesmos 

critérios para divisão em fixas ou variáveis.  

É de grande importância notar que a classificação em fixos e variáveis leva em 

consideração a unidade de tempo, o valor total de custos com um item nessa unidade de 

tempo e o volume de atividade produzido. Ou seja, a administração terá que ter em mente 

que todo o final de mês, por exemplo, tem que honrar com os seus custos fixos e que no 

preço de venda dos seus produtos somente uma parcela é lucro e a outra parte também 

terá que ser honrada por ela. 

2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO 

A contabilidade de custos apresenta diferentes métodos de custeio, que são a 

forma como os custos e despesas serão alocados aos produtos, com a finalidade de 

determinar a receita da entidade. Cabe destacar, que não existe método de custeio pronto 

e que sirva de modelo para toda e qualquer entidade, cada empresa precisa moldar o seu 

sistema de acordo com a sua realidade operacional (MAUSS; SOUZA, 2008). A seguir 

serão abordados os quatro métodos mais utilizados pelo ramo contábil e empresarial, que 

são: o custeio direto, variável, por absorção e o baseado em atividades.  
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2.3.1 Método de custeio direto 

A forma de custeio direta será utilizada como método de custeio neste estudo, 

considerando o seu princípio de alocar somente os custos diretos ao produto na sua 

apuração. Souza e Diehl (2009) definem que no método de custeio direto os custos e 

despesas fixas passam por um processo de análise, com o objetivo de identificar sua 

relação com o produto, a partir dessa identificação, faz-se uma mensuração mais 

adequada e precisa, porque a lucratividade do produto passa a ser mensurada por meio da 

margem direta. 

O custeio direto dá ênfase à contribuição que cada produto oferece para a 

cobertura dos custos indiretos e para a geração do lucro da empresa. Aloca aos produtos e 

serviços os custos e despesas que podem ser diretamente relacionados a eles, definindo 

que os custos indiretos, que não podem ser determinados com precisão de quais 

produtos/serviços resultaram, sejam considerados como despesas do período, não 

havendo rateio (MAUSS; SOUZA, 2008). 

Para que um custo ou despesa detenha condições necessárias para compor o 

custo de um produto, é necessário que esse custo seja facilmente identificado com o 

produto, isto é, seja direto (LEONE; LEONE, 2010, p. 12). 

Com o intuito de suprir todas as necessidades empresárias é preciso utilizar-se 

das ferramentas disponibilizadas pelo método de custeio escolhido, sendo assim, dentro 

do método de custeio direto tem-se a margem de contribuição direta e os pontos de 

equilíbrio, que após apurados para a administração, terão papel fundamental na formação 

do preço de venda e determinação de custos máximos permitidos para a atividade. 

2.3.1.1 Margem de contribuição  

A margem de contribuição é à diferença entre o preço de venda e a soma dos 

custos variáveis. O resultado deve ser suficiente para pagar os custos fixos, e obter o 

lucro líquido. Contudo, a margem de contribuição é o valor que cobrirá os custos e 

despesas fixas da organização e proporcionar o lucro (CREPALDI, 2004).  

Martins (2010, p.179) define que “a margem de contribuição é a diferença entre 

o preço de venda e o custo de cada produto, resultando no valor que cada unidade 

efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e seu custo”.  Segundo o autor sua 

fórmula de cálculo é: 
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MC = RECEITA – (CUSTOS E DESPESAS DIRETAS + CUSTOS E DESPESAS FIXAS)  

 

Uma vez que, o gestor identifica a margem de contribuição, saber-se-á mais 

detalhadamente qual produto necessita maior cuidado e assim, deve-se incentivar a venda 

desse produto, proporcionando maior rentabilidade à organização.  

Segundo Calderelli (2002) esta ferramenta pode auxiliar os gestores da seguinte 

forma: auxilia o gestor sobre o produto que pode expandir em sua linha; auxilia nas 

estratégias da organização, como preço de venda; auxilia na avaliação do desemprenho 

do processo produtivo.  

Fazer uma avaliação da margem de contribuição ajuda o empresário a 

estabelecer uma comparação entre os preços que está sendo praticado pela empresa em 

relação aos dos concorrentes. Assim é possível analisar a capacidade dos produtos da 

geração de lucros. 

2.4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Gestão de Recursos Humanos é fundamental para qualquer negócio, pois é o RH 

que vai proporcionar um ambiente de trabalho de qualidade para os funcionários, assim, 

os mesmos se sentem motivados. Lacombe (2012) fala da importância dos Recursos 

Humanos, como sendo um processo de vários anos de aperfeiçoamento. 

   A contabilidade de recursos humanos é mais uma área contábil, com as 

mudanças econômicas, sociais, tecnológicas, culturais, políticas e legais, se torna 

necessário que a contabilidade procure trazer informações que produzam a eficácia tanto 

na administração e gestão dos recursos empresariais (BELTRAME; BEUREN, 1998). 

Segundo Chiavenato (2010), os equipamentos, as insolações físicas, e os recursos 

financeiros são de grande necessidade para a empresa, as pessoas (colaboradores) são 

particularmente mais importantes, pois, são elas que fabricam os produtos, planejam e, 

executam serviços, controlam a qualidade, vendem os produtos. Deste modo, os recursos 

humanos passaram a ser vistos como uma ferramenta importante para que as 

organizações alcançarem seus objetivos e resultados, pois, é o RH responsável por 

coordenar os trabalhadores.  

Beltrame e Beuren (1998) menciona que uma das principais funções  da 

contabilidade de recursos humanos é fornecer informações sobre os colaboradores  da 
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empresa, desde despesas com seleção até o treinamento, assim, é possível a mensuração, 

em termos monetários, dos investimentos em pessoal. Assim, as autoras afirmam que 

outra função é a determinação do valor econômico das pessoas, com os investimentos 

feitos em funcionários e a reversão desses investimentos em beneficio para a empresa. 

Hoje, as empresas já têm consciência da importância do capital humano em seus 

processos de produção. As tecnologias foram melhoradas, e os processos produtivos, de 

modo geral, tiveram evolução e, muitas vezes, é o recurso humano de uma empresa que 

precisa ser trabalhado e gerenciado de melhor maneira para render a produtividade e o 

lucro esperados. 

 

2.4.1 Gestão de pessoas  

Gestão de pessoas é um tema com muita importância, pois, é no interior das 

empresas onde as pessoas passam o maior tempo de suas vidas, as organizações podem 

ser tudo, mas se não houver pessoas liderando o propósito da empresa existir, ela não vai 

alcançar os seus objetivos, as pessoas no interior da empresa, são as mesmas que vão 

definir lhes a visão, a escolher estruturas e estratégias, a realizar esforço de marketing, a 

administrar recursos financeiros, a estabelecer metas de produção, a definir preços entre 

tantos outros. Para França (2006) 

 

Gestão de Pessoas é o conjunto de forças humanas para atividades produtivas 

gerenciais e estratégicas dentro de um ambiente organizacional. Os elementos 

que caracterizam esse conjunto de forças humanas e que estimulam a dinâmica 

da Gestão de Pessoas são: potencial, compromisso, inovação, força de trabalho 

e criatividade. Forças estas que justificam a intensidade da participação 

humana dentro de uma organização. 

 

 

Segundo Xavier (2006), para uma organização ser sadia, o ser humano é 

fundamental. A base essencial para gestão de pessoas é : acreditar no potencial das 

pessoas; estimular os colaboradores a darem o melhor de si, e alcançar desempenhos mais 

elevados, incentiva-los a se desafiarem com metas cada vez mais desafiadoras. 

Por outro lado, a gestão de pessoas deve atentar-se a vontade do candidato ao 

entrar no emprego, visando de acordo com Ferreira e Siqueira (2005) que: 

 

 “Quando do ingresso que uma organização, o empregado assume 

responsabilidades de respeitar suas normas, valores e cultura, além de dispor a 
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desempenhar atividades pertinentes ao cargo que ocupa. A retribuição pelos 

trabalhos realizados é a contrapartida da empresa, beneficiada pelos serviços 

prestados por esta pessoa, deixando visível uma troca de favores entre 

empregados e empregadores”. 

 

 

As organizações passaram a investir com uma intensidade cada vez maior na 

gestão de pessoas, pois, vai muito além dos tradicionais processos burocráticos de 

recursos humanos, que é contratação e cuidar da folha de pagamento. A nova visão de 

administração de recursos humanos é participar do planejamento estratégico e trabalhar 

pelo crescimento e desenvolvimento da organização. Com esse novo cenário, e com a 

evolução na gestão de pessoas as empresas passaram a deixar a parte burocrática de lado 

e passaram a ver mais o lado pessoa da empresa, pois essas merecem maior atenção.    

Investir na gestão de pessoas pode ajudar a evitar diversos problemas negativos 

para a empesa, como por exemplo, o turnover e o absenteísmo. Nesse sentido, de acordo 

com Cardozo (2005), as pessoas são recursos indispensáveis para o crescimento e 

desenvolvimento das organizações. É preciso que seus administradores  deem atenção a 

gestão do turnover e do absenteísmo, ou seja, gerenciar a rotatividade de pessoal e a falta 

ao trabalho dos mesmos. 

Considera-se que a ênfase na importância dos conceitos de Gestão de Pessoas 

dentro das organizações, pois, pode conduzir os gestores de pessoas a minimizar e ainda 

controlar os índices de absenteísmo nestas.  

Segundo Penatti, Zago e Quelhas ( 2010) 

 

As pessoas não precisam ser administradas e sim devem ser consideradas 

parceiras das organizações, cujos objetivos tanto pessoais quanto 

organizacionais caminham em uma mesma direção. Os profissionais são 

respeitados e valorizados porque são sujeitos ativos e pró-ativos, que 

estruturam estratégias e as colocam em prática potencializando as empresas no 

mercado de atuação. Nesta nova percepção de relação de trabalho, as pessoas 

são parceiras das organizações o que implica em uma troca justa onde os 

colaboradores entram com esforço, dedicação, produtividade e colhem retornos 

interessantes e significativos para suas vidas, ou seja, a particularidade de cada 

um deve ser considerada. Cada pessoa, percebida como um microambiente tem 

seus objetivos específicos e buscam na organização a satisfação destes, 

portanto o que é significativo para um pode não ser para o outro e administrar 

as pessoas é levar em consideração esta. 

 

 

 

Organizações que veem os colaboradores como parceiros, tem mais chances de 

crescimento, e os funcionários se sentem mais motivados a trabalharem e começam a ver 
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a empresa como uma visão diferente. Assim, o crescimento é para ambas as partes, 

colaborador e empresa.  

2.5 DEFINIÇÃO DE ABSENTEÍSMO  

O termo absenteísmo é usado para caracterizar a ausência do trabalhador na 

empresa, em seu processo de trabalho; portanto, faltas, atrasos e inclusive pessoas, 

afastadas temporariamente da empresa, no caso de um acidente de trabalho, auxilio 

doença, licença maternidade, são consideradas absenteístas. Para Chiavenato (2002), a 

terminologia absenteísmo é usada para nomear as faltas ou ausências dos empregados no 

trabalho.  

Bonavigo (2008), em estudo realizado sobre o absenteísmo, menciona que este 

século possui dois momentos distintos, sendo que, na primeira metade, prevalece a 

concepção voltada à produtividade. Na segunda metade, surge a preocupação com a 

satisfação do trabalhador, e este é o momento em que entram em cena a noção de cuidado 

com aquele que produz e a articulação de seu bem-estar com a produtividade pretendida 

pela empresa. Portanto, é a partir desta articulação de interesses, entre empresa e 

trabalhador, que estudos como o absenteísmo ganham espaço e valorização nas relações 

de trabalho. 

Para Anjos (2010, p. 01) “[...] o absenteísmo é considerado o tempo que o 

empregador paga pelas atividades produtivas, mas que o empregado não se encontra na 

empresa”.  

Nos dizeres de Chiavenato (2004), o termo absenteísmo está relacionado com a 

falta do colaborador ao trabalho, e esta falta pode ser por diversos motivos, como doença, 

acidente de trabalho, direitos legais (doação de sangue, participação em júri, por 

exemplo), razões familiares, problemas com o chefe, locomoção, entre outros. 

Marim (2012) complementa os dizeres de Chiavenato (2014) ao escrever que, a 

baixa satisfação e a falta de comprometimento e engajamento dos profissionais são 

também alguns dos motivos que induzem os colaboradores a se ausentarem no trabalho. 

Absenteísmo também pode significar a redução de carga horária de trabalho, 

assim, tendo efeito negativo na empresa, pois as ausências dos trabalhadores refletem da 

diminuição da produção. As causas nem sempre são por parte do colaborador, mas 

também da empresa. Há vários fatores organizacionais que podem contribuir com o 

aumento do índice do absenteísmo, tais como: as condições de trabalho, o estilo de 
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liderança, faltam de motivação e estimulo, entre outros, contribuem para a insatisfação do 

trabalhador e, consequentemente, para o aumento do índice do absenteísmo, Milkovick e 

Boudreau (2008,) 

Segundo Milkovick e Boudreau (2008, p. 123) os psicólogo vem há tempos 

estudando as causas e as consequências do absenteísmo. Esses estudos  mostraram que 

depende da capacidade e da motivação do empregado em ir para o trabalho e de fatores e 

de intrínsecos e externo ao próprio trabalho”. Para as organizações identificar o motivo 

das faltas dos seus funcionários, é necessário um levantamento de dados, um estudo 

dentro da organização, para assim verificar as causas do problema, assim, tomando 

medidas para sanar os mesmos. 

 Bernstorff; Rosso (2008 apud MARIM, 2012) consideram que seja qual for o 

motivo para a falta do funcionário no trabalho, a situação de ausentar-se sempre irá gerar 

baixa produtividade e, por consequência, baixa qualidade de produtos e serviços. Ainda 

segundo os autores, o problema da ação do absenteísmo “[...] pode sobrecarregar as 

tarefas de outros funcionários na ausência e no período de readaptação na volta ao local 

de trabalho” (BERNSTORFF; ROSSO, 2008 apud MARIM, 2012, p. 13). Anjos (2010, 

p. 01) afirma que: 

 

O fator humano, hoje em dia, é imprescindível nas empresas que trabalham 

com prazos e o não cumprimento destes acarreta em custos adicionais, porque 

funcionários presentes ficam sobrecarregados para manter as condições 

normais de funcionamento na empresa. Quando ocorre esse problema, a 

empresa por causa dos absenteístas, força o repasse de tarefas de um 

empregado a outrem. 

 

 

O que se pode inferir por meio das citações dos autores Bernstorff e Rosso, 

(2008 apud MARIM, 2012), Anjos (2010) e Marim (2012) , é importante que os gestores 

e o setor de recursos humanos entendam e identifiquem os motivos que levam os 

colaboradores a estarem ausentes no trabalho, a fim de que medidas sejam tomadas no 

intuito de minimizar e controlar os índices de absenteísmo. 

O absenteísmo se não fora analisado, avaliado e controlado pela organização 

pode trazer várias consequências negativas para a empresa, pois as ausências de alguns 

colaboradores são supridas por outros que acabam sendo sobrecarregados, assim, 

prejudicando o seu desempenho na qualidade dos produtos e serviços prestados, na 

produtividade e, consequentemente nos custos. 



27 

 

A competitividade no mercado reforça a necessidade de equilíbrio entre 

produtividade e capacidade de produção, assim, obrigando as empresas a identificar e 

prevenir qualquer fator que possa reduzir a capacidade produtiva e a qualidade de seus 

produtos e serviços prestados. A forma de mensurar o absenteísmo é através do seu 

índice, que segundo Chiavenato (2002, p. 192) “ reflete a percentagem do tempo não 

trabalhado em decorrência das ausências ao trabalho em relação ao volume de atividade 

esperada ou planejada pela empresa”. 

Uma vez obtido o índice, Marras (2005, p. 191) descreve que a organização 

pode preparar “[...] um plano de ação propondo medidas que objetivam neutralizar as 

respectivas causas”. Segundo o autor a empresa pode apurar o índice do absenteísmo por 

departamento ou centro de custo, assim, é possível identificar os maiores pontos de 

concentração dessa problemática. 

 De acordo com Milkovich e Boudreau (2008) o cálculo do índice de 

absenteísmo reproduz apenas o número de dias de ausências dos trabalhadores, não 

considerando as faltas de meio expediente ou atrasos de minutos.  

A apuração deste índice pode ser feita diariamente, quinzenalmente ou 

mensalmente. Em toda ocorrência de absenteísmo existe uma causa que deve ser 

investigada e analisada pela empresa para melhor administração e gestão dos recursos 

humanos e dos fatores ligados a eles, pois sobrecarrega outros funcionários, e, 

consequente a qualidade do produto ou serviço prestado não será a mesma.  

2.5.1 Causas do absenteísmo e índices do absenteísmo   

Segundo os autores Bernstorff e Rosso (2008 apud MARIM, 2012), Anjos 

(2010), Marim (2012) e outros, não existem um só fator que determina o absenteísmo, 

pois este depende do comportamento e atitude de cada indivíduo, portanto, reforçando os 

motivos já citados no tópico anterior, são vários os motivos que geram o absenteísmo, 

tais como: falta de comprometimento, doenças, acidentes no trabalho, direitos legais, 

entre outros. O que se pode perceber pelas pesquisas relatadas em sites e literaturas é que 

índice de absenteísmo tem aumentado, e essa ausência do funcionário no ambiente de 

trabalho tem prejudicado as empresas refletindo na produção e demais setores. Segundo 

Galgaroto e Pinheiro (2010), o absenteísmo constitui fatores de desperdício e de perdas, 

tanto para a empresa quanto para o seu colaborador. 
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Chiavenato (1997, p. 246 apud SOUZA, 2013, p. 04) ressalta que “Os 

trabalhadores são criaturas sociais complexas, com sentimentos, desejos e temores, o 

comportamento no trabalho como o comportamento em qualquer lugar, é uma 

consequência de muitos, fatores motivacionais”. 

Reforça-se, portanto, que algumas causas do absenteísmo, segundo Ribeiro 

(2005); Lacombe (2008) e Chiavenato (2014), dentre outros já citados, são diversas 

podendo destacar: (i) familiar: às vezes o funcionário não comparece no ambiente de 

trabalho, ou mesmo não chegam no horário certo, por questões familiares ou imprevistas; 

(ii) líderes inexperientes: são líderes despreparados que não conseguem lidar com o 

grupo, e age sempre de maneira arbitrária; (iii) comunicação inadequada: a falta de 

comunicação na empresa leva os funcionários a fazerem interpretações errôneas sobre 

determinadas situações; (iv) desmotivação do Gestor: contagia os colaboradores; (v) 

desmotivação dos colaboradores: causa de brigas, clima organizacional ruim entre seus 

companheiros, falta de pagamento, falta de feedback de seus líderes, imaturidade 

profissional e outros motivos, tendem a faltar ao trabalho e (vi) doença do colaborador: 

causado em decorrência do trabalho ou fora dele. 

Ainda para Chiavenato (1999), a saída de colaboradores provoca custos 

financeiros que, por decorrência, tem de alocar outra pessoa, o que acarretará dispêndio 

de tempo no processo do recrutamento e seleção e, elevará o tempo de treinamento do 

novo profissional. 

Para Gerhardt (2010) o absenteísmo deve ser elaborado pelo pessoal que controla 

o ponto. Deve ser mensal, indicando o percentual de faltas dos colaboradores. O índice de 

absenteísmo representa a porcentagem de tempo não trabalhado do funcionário. 

Segundo Chiavenato (2009) a fórmula do índice de absenteísmo é: 

Índice de absenteismo =  Nª de homens / Dias perdidos por ausencia ao trabalho / 

Efetivo Médio X Nº de dias trabalhado X 100 

Porém, Chiavenato (2009) salienta que a fórmula leva em consideração somente 

os dias inteiros de ausências, assim, não é calculado por essa fórmula os atrasos ou meio 

dia de falta.   

Os índices devem considerar um período, como, mês, semestre ou ano, algumas 

organizações calculam o índice diário para verificar quais dias da semana o índice de 

absenteísmo é maior. 
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2.6 DEFINIÇÃO DE ROTATIVIDADE (TURNOVER) 

Turnover é um termo inglês que define o movimento de entrada e saída dos 

colaboradores em uma organização, independentemente de ter sido motivado pelo 

empregador ou por decisão do empregado. Como sinônimo, na língua portuguesa, temos 

o termo rotatividade (Silveira, 2011).  

Marras (2011) define rotatividade (ou turnover) como o número de empregados 

desligados da empresa em um determinado período comparativamente ao quadro médio 

de efetivos. A rotatividade é expressa por um número índice, que recebe o nome de índice 

de rotatividade. 

Dessa forma, a rotatividade nas empresas pode ocorrer por iniciativa pessoal ou 

da empresa. Segundo Chiavenato (2010) a rotatividade de pessoal é o resultado da saída 

de alguns colaboradores e a entrada de outros para substitui-los no trabalho. Ainda nesse 

contexto o autor descreve que rotatividade é o fluxo de entradas e saídas de pessoas em 

uma organização, ou seja, entradas para compensar as saídas de pessoas na organização. 

O fenômeno da rotatividade de pessoal revela-se fonte de preocupação das 

empresas em um cenário de competição globalizada. Sendo assim, a competitividade 

implica oferecer qualidade de serviços e produtos, reforçando a importância da política de 

administração de pessoal que possibilite a permanência de profissionais na empresa, 

desenvolvendo trabalhos com eficiência e eficácia. 

As razões para o desligamento podem ser diversas, por exemplo: os indivíduos 

podem solicitar sua demissão por descontentamento com alguma politica da empresa, 

falta de motivação, ou busca de uma melhor colocação profissional. Por outro lado, a 

empresa também se coloca no direito de buscar profissionais mais capacitados para 

integrar o seu quadro funcional ou ainda procurar pela inovação e reforma profissional de 

seus colaboradores (MEDEIROS; ALVES; RIBEIRO, 2012 p. 118). Entretanto, 

Chiavenato (2010, p. 90) indica que: 

 

A rotatividade não é a causa, mas o efeito de algumas variáveis interna e 

externas. Dentre as variáveis externas estão a situação de oferta e procura do 

mercado de RH, a conjuntura econômica, as oportunidades de emprego no 

mercado de trabalho, etc. Dentre as politicas internas estão a politica salarial e 

de beneficio que a organização oferece, o estilo gerencial, as oportunidades de 

crescimento interno, o desenho dos cargos, o relacionamento humano, as 

condições físicas e psicológicas de trabalho. A estrutura e a cultura 

organizacional são responsáveis por boa parte dessas variáveis. 
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As organizações devem buscar alternativas para solucionar e para suprir anseios 

profissionais de seus funcionários, podendo melhorar a qualidade de vida através de 

incentivos econômicos, com objetivo de tentar de reter seus valiosos recursos humanos. 

A rotatividade deve ser vista dentro das organizações como um fator de muito 

importância, pois, o alcance dos resultados almejados, também dependem das variações 

da rotatividade, uma vez que, alcançados altos índices, consequentemente afetarão o 

resultado da empresa. 

O índice da rotatividade pode ser medido por percentuais que indicam as 

admissões e desligamentos em relação ao número ativo de colaboradores em um 

determinado. De acordo com Rosário (2006), o índice da rotatividade de pessoal deve ser 

verificado e analisado pela empresa afim de promover um diagnóstico, assim, buscando 

melhorias para a prevenir o problema. 

Segundo Pomi (2010) o índice de rotatividade demonstra um dado de grande 

importância para a empresa, pois, junto com seus colaboradores ela possa implantar, 

acompanhar e avaliar suas estratégias, seus sistemas e suas práticas, assim buscando 

melhorias gradativamente. 

 

2.7 CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS 

Os custos com pessoal não envolvem somente salários, incide também alguns 

encargos, como INSS, FGTS, e também, os benefícios que o trabalhador tem que estar 

constituído na CLT, como, férias, 13º salário entre outros. Além disso, a empresa tem 

alguns custos com recrutamento e seleção, exames médicos, treinamento e 

desenvolvimento do profissional, entre outras despesas (CORREIA, 2012), como pode 

ser visto nos itens a seguir. 

Segundo Chiavenato (2009), para que os gestores possam avaliar e pensar em 

políticas de recursos humanos é necessário conhecer os custos envolvidos nesse processo. 

Saber até que nível de rotatividade de pessoal uma organização pode suportar sem 

maiores danos é um problema que cada organização deve avaliar segundo seus próprios 

cálculos e bases de interesses.  

 Os custos com a rotatividade em custos primários, secundários e terciários. 

Custos Primários são aqueles que estão diretamente relacionados com o desligamento do 

trabalhador; custos Secundários envolvem aspectos relativamente difíceis de avaliar 

numericamente e alguns intangíveis; e custos terciários estão relacionados com reflexos 
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da rotatividade, que podem ser percebidos à médio e longo prazo  (CHIAVENATO, 

2009). 

Para Pacheco (2016) os custos do absenteísmo basicamente são classificados em 

custos diretos e indiretos, os diretos que envolvem a remuneração, adicionais e benefícios 

pagos mesmo quando o trabalhador está ausente e que são de fácil mensuração. Os custos 

indiretos que incluem a baixa na produtividade, desmotivação refletida na equipe, 

sobrecarga de trabalho para os colaboradores presentes que muitas vezes precisam 

suprimir a ausência do colega, entre outros custos indiretos que são de difícil mensuração 

e podem apenas ser estimados. Por isso, Malagoli (2005) considera que o custo indireto 

seja bem superior ao custo direto. 
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3 METODOLOGIA 

O trabalho metodológico é a parte do estudo em que o leitor consegue entender 

quais as principais características do trabalho, como por exemplo: com quem ele foi 

elaborado, como os dados foram coletados, tratados e analisados para se chegar aos 

resultados finais. 

Cada pesquisa científica é única quanto à metodologia utilizada, pois um mesmo 

assunto pode ser analisado de várias formas, devido ao enfoque dado por cada autor. 

A metodologia da pesquisa científica e tecnológica não é uma norma, receita 

ou fórmula que, ao ser seguida, forneça um resultado certeiro. Trata-se antes de 

um modo de pensar que, como outros conhecimentos – e desde que assimilado 

de forma reflexiva e crítica em seus princípios -, pode ajudar a resolver 

problemas de ordem científica e tecnológica (MAGALHÃES, 2005, p. 7) 

 

 

Portanto, no texto que segue, serão apresentados de forma clara e objetiva, para 

que os interessados consigam compreender, como foi desenvolvida a pesquisa, 

descrevendo os métodos adotados, em relação ao objeto de estudo, coleta, tratamento e 

análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho consiste no estudo 

de caso ou prática. O estudo de caso, segundo GIL (2007), é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva e exploratória. A pesquisa 

descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. 

Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 1987). Pesquisas que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, são as chamadas de exploratórias 

(GIL, 2007). 

Quanto ao tratamento dos dados, se enquadra como qualitativa, uma vez que se 

analisaram os índices da rotatividade e absenteísmo, que serão tabulados e classificados 

para atender a demanda de informações por parte da empresa. 
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3.2 SELEÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO  

Para a realização do estudo, selecionou-se uma empresa do Município de 

Tapejara no interior do Rio Grande do Sul. A empresa  surgiu em 1990, já com uma 

sólida experiência de seus fundadores na comercialização de grãos, desde 1984. Desde 

então, atua no segmento de grãos, insumos, industrialização de soja, rações, segmento 

avícola e supermercado (da produção a comercialização). Seus produtos são distribuídos 

no mercado nacional e internacional. A empresa tem várias filiais, têm aproximadamente 

2.500 colaboradores. A pesquisa será realizada em uma das filiais, que está localizada no 

município Tapejara, com aproximadamente 774 funcionários.  

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

A coleta de dados dividiu-se em três  etapas. Na primeira etapa há a realização 

de uma entrevista com perguntas semiestruturadas com o responsável do setor de 

recursos humanos, a fim de conhecer a realidade da mesma, tirar algumas dúvidas e 

avaliar os documentos existentes, com o objetivo de planejar a segunda etapa. 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional, com uma das pessoas fornecendo dados ou sugerindo possíveis fontes de 

informações úteis. E a entrevista semiestruturada permite liberdade ao entrevistador para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada (LAKATOS e 

MARCONI, 2010). 

A segunda etapa constitui na analise de documentos. Essa analise documental 

baseia-se com os relatórios gerenciais, que tenham informações sobre os índices de 

rotatividade e absenteísmo, os custos com exames médicos, treinamentos entre outros, e, 

aplicação e a terceira etapa foi a aplicação de questionário para os colaboradores.  

3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados coletados, serão selecionados e tabulados, com a finalidade de facilitar a 

análise e interpretação dos mesmos. “A seleção é o exame minucioso dos dados. De 

posse do material coletado, o pesquisador deve submetê-lo a uma verificação crítica, a 

fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, 
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que podem prejudicar o resultado da pesquisa” (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 150). 

E a tabulação “é à disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na 

verificação das inter-relações entre eles”. [...] permite sintetizar os dados de observação 

[...] dessa forma, poderão ser melhor compreendidos e interpretados mais rapidamente 

(LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 151). 

A análise também será por meio de gráficos, tabelas, gráficos estatísticos fazem 

parte de uma linguagem universal, uma forma de apresentação de dados para descrever 

informações, com o objetivo de produzir no investigador uma impressão mais rápida e 

viva do assunto em estudo. Sendo assim, o recurso do gráfico torna possível a 

organização de dados coletados, utilizando números ao descrever fatos, promovendo na 

prática a conexão entre diversos assuntos, facilitando assim, a comparação entre eles, 

especialmente para estabelecer conclusões ao apresentar a síntese do levantamento de 

dados de forma simples e dinâmica ( KARPINSKI , 2001). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos a partir da pesquisa 

documental, realizada através dos documentos fornecidos pela empresa e da pesquisa 

feita por meio dos questionários, aplicados diretamente aos colaboradores dos setores de 

produção, além da entrevista realizada com o departamento de recursos humanos. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados em uma indústria no interior  

no estado do Rio Grande do Sul. A empresa surgiu em 1990, já com uma sólida 

experiência de seus fundadores na comercialização de grãos, desde 1984. Desde então, 

atua no segmento de grãos, insumos, industrialização de soja, rações, segmento avícola e 

supermercado - da produção a comercialização. Seus produtos são distribuídos no 

mercado nacional e internacional. 

A empresa possui várias unidades e com um vasto número de funcionários, 

aproximadamente 2.500 colaboradores, a filial onde será feito o estudo está localizada no 

município de Tapejara e tem em média 774 funcionários. 

4.2  ÍNDICES DO ABSENTEÍSMO E TURNOVER NA EMPRESA  

Para Chiavenato (2002), a terminologia absenteísmo é usada para nomear as faltas 

ou ausências dos empregados no trabalho. 

Turnover é um termo da língua inglesa que significa "virada"; "renovação"; 

"reversão" sendo utilizado em diferentes contextos. É um conceito frequentemente 

utilizado na área de Recursos Humanos (RH) para designar a rotatividade de pessoal em 

uma organização, ou seja, as entradas e saídas de funcionários em determinado período 

de tempo. 

Para conhecer melhor a empresa, foi feito uma entrevista semiestruturada para a 

coordenadora do departamento de Recursos Humanos, a fim de verificar se a mesma 

conhece os índices do turnover e absenteísmo. Perguntas e respostas segue no apêndice 

A. 
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Após isso, a empresa forneceu relatórios com os índices mensais. A organização 

conta com dezoito (18) setores de produção, com um total de aproximadamente 860 

colaboradores entre os dois turnos. 

 A seguir segue tabelas com os índices do absenteísmo e turnover referente ao  

primeiro semestre de 2018. 

Tabela 1: Índices absenteísmo  

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Índice de absenteísmo é calculado pela fórmula:  Nª de funcionário / Dias 

perdidos por ausencia ao trabalho / Efetivo Médio X Nº de dias trabalhado X 100. Nos 

setores da produção esse índice oscila muito, alguns pernacem durante todo o semestre 

com o índice 0%, já outros chegam em alguns meses a 16% . 

Os percentuais apresentados baseiam-se no total de horas perdidas pelo total de 

horas trabalhadas dos funcionários, em jornadas normais de trabalho de 44 horas 

semanais, 8 hrs e 48 min diários. 

Segundo a empresa alguns dos motivos que os funcionários relatam por faltarem 

ao trabalho e, que levam a esses indicadores de absenteísmo são: ( perda do ônibus, a 

maioria depende desse transporte e moram longe, problemas familiares, doença, cansaço 

Setor                                                              Absenteísmo  

  jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 

Abatedouro 0%  0%  0%   0%  0%  0%  

Chiller  5,04%    2,09%  2,17% 2,19% 3,34%  3,45% 

CMS 2,92%  5,04% 7,98% 3,04%  3,85%  2,51%  

Embalagem 5,61%  2,56%  3,34% 2,09%  2,10%  5,21%  

 Escaldagem  6,81%  1,77% 1,82% 1,46%  3,60%  3,93%  

Estoque 

Abatedouro 11,62%  1,69%  2,09%  2,92%  6,13%  5,71%  

 Evisceração  5,85%  4,75% 5,82% 4,43%  2,97%  4,86%  

Expedição  4,25% 5,04% 2,75% 4%  5,15%  3,95% 

 Lavanderia 1,34%  2,43%  2,10%  2,15% 2,20%  2,78%  

Frango Inteiro 16,57%  9,04%  1,67%  4,09%  4,35%  2,38%  

Inspeção 3,47%  2,73% 1,99% 2,84% 3,98%  3,23%  

Miúdos 8,38% 8,17% 6,33% 6,37% 7,53% 8,15% 

Paletização 3,74% 2,23% 2,12% 2,03% 2,90% 2,60% 

Plataforma 10,20% 8,78% 8,69% 5,32% 3,74% 9,69% 

Sala de Cortes 6,40% 7,08% 6,23% 6,51%  6,31% 6,38% 

Sala 

Secundária  8,10% 5%  5,01% 8,41% 5,65% 6,38% 

Setor Sangria  4,26% 2,40% 3,33% 4,22% 2,56% 7,17%  

Vestiário 1,71% 2,68% 4,13% 5,04% 2,16%  2,46%  
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físico ou  simplesmente não quiseram ir trabalhar) ou seja, o índice nulo não será 

possível, pois sempre há aqueles que precisarão se ausentar por vários motivos. 

 

Setor                                                     Índices Turnover   

  jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 

Abatedouro  0%  0% 11,11%   0% 0%  0% 

Chiller  2,04%  0%  0%        1,82%  3,85% 7,69% 

CMS  0%  0%  0%  0%  7,69%  0% 

Embalagem  3,23% 3,03%  2,86%  0%  0%  0% 

 Escaldagem   3,03% 5,56% 5,56% 2,86%  5,26%  0% 

Estoque 

Abatedouro  0%  0%  0%  0%  2,56% 2,70% 

 Evisceração   5% 7,39% 8,13% 5,12%  2,30% 2,70% 

Expedição   1,18% 2,27% 3,37%  3,80%  5,26%  4% 

 Lavanderia  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

Frango Inteiro           0%  25%  0%  0%  0%  0% 

Inspeção  7,32% 5,60% 0,80%  5,60% 4,07%  5% 

Miúdos  1,37% 6,67% 3,80%  0%  2,27%  1,20% 

Paletização  4,65% 3,70% 6,02%  3,61%  3,61%  3,70% 

Plataforma  9,30% 6,72% 9,30% 13,04%  2,08%  2,08% 

Sala de Cortes  4,21% 3,81% 6,40% 5,19%   2,01%  3,57% 

Sala Secundária   0,92%       5,36% 4,59%  7,02%  6,09%  3,57% 

Setor Sangria   3,45%  0% 7,14%  0%  0% 3,70% 

Vestiário  9,09% 4,35%  0%  4,70%  4,76%  0% 

Tabela 2: Índices Turnover  

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

O turnover é calculado pela seguinte fórmula: Nº de admissões + Nº de 

desligamentos/ 2 / Nº total de funcionários. Esse índice oscila muito também, alguns 

setores ficam com o índice 0% em todo o semestre, e, outros chegam à 13%.  

A rotatividade ocorre por vários fatores, alguns desses fatores são: a não 

adaptação do colaborador com o novo ambiente de trabalho, pois muitas vezes o 

funcionário cria expectativas irreais com o processo de recrutamento, a não adaptação da 

empresa com o novo funcionário, pois, a organização sempre busca produtividade e 

comprometimento dos colaborades, entre outros motivos. 

Verificando as médias mensais de rotatividade e absenteísmo, percebe-se que os 

índices em alguns períodos são elevados, chegando a 13% e 16%. Não existe um índice 

adequado. Isso dependerá do segmento de cada empresa. Mas entende-se que um 

percentual de 5% de turnover já é considerado alto, assim, tornando vísível que a empresa 

está com uma deficiência da saúde organizacional. Já o abseteísmo o percentual aceitável 
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é de 3%, quando o mesmo é ultrapassado a empresa precisa verificar os reais motivos e 

criar medidas de melhorias. 

A média mensal estipulada pela organização estudada é de 3%, a maioria dos 

setores ultrapassam a meta e o percentual aceitável. 

Absenteísmo e rotatividade são um dos problemas que vêm preocupando os 

gestores das organizações, pois, interfere significativamente na eficácia do processo 

produtivo, além dos resultados individuais e grupais.  

 

4.3 SATISFAÇÃO DO COLABORADOR SOBRE O AMBIENTE DE 

TRABALHO  

Segundo Herzbeg (1959 apud, Chiavenato, 1994 p. 70), a sua teoria está ligada ao 

ambiente externo e no trabalho do indivíduo, o qual considera fatores importantes de 

motivação. Dessa maneira, define que motivação das pessoas dependem de dois fatores: 

Fatores higiênicos e fatores motivacionais. 

 Fatores higiênicos: englobam condições físicas e ambientais do ambiente 

de trabalho, as políticas da empresa, o tipo de supervisão recebida, o clima 

de relações entre direção e empregados, regulamentos internos e 

oportunidades existentes e etc. 

 Fatores motivacionais: São aqueles relacionados com a execução das 

tarefas, ou seja, com o conteúdo do cargo. Os fatores motivacionais, são os 

que produzem um efeito duradouro de motivação e de aumento de 

produtividade em termos de excelência, são exemplos: delegação de 

responsabilidades promoção, liberdade de decidir como executar o 

trabalho e etc. 

Diante disso, foi selecionado os setores que ultrapassaram a meta mensal dos 

índices para responderem a um questionário sobre a satisfação do colaborador no 

ambiente de trabalho, versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o 

colaborador percepciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação com a 

organização e de motivação sobre as atividades que desenvolve. 

O questionário foi eleborado com perguntas objetivas, podendo o colaborador 

marcar as opções de muito insatisfeito a muito satisfeito, podendo também propor 

sugestões de melhorias. 

 

 



39 

 

Dados de identificação                          Geral                                                  Amostra  

Tamanho da amostra      774        80 

                                                                  Variações                                 

Sexo                                                          Masculino                                                25 

                                                                  Feminino                                                  55 

Idade          18 a 25  anos      24 

         26 a 35 anos      26 

             36 a 45 anos      16 

             46 a 65 anos      14 

Quadro 1: Dados do questionário 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O número da amostra foi alcançado através do cálculo da calculadora amostral, 

assim, com o total de 774 funcionários ativos 80 responderam ao questionário. 

 

Gráfico 1: Satisfação do colaborador com as condições de trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No gráfico 01 oitenta (80) colaboradores responderam ao questionário, 

satisfação com o ambiente de trabalho, o local de trabalho foi objeto de estudo a fim de 

analisar se o colaborador está satisfeito com as condições físicas e estruturais da empresa, 

assim, ficando comprovado que: 2,5% muito insatisfeito, 1,25% insatisfeito, 10% pouco 

satisfeito%, 72,5% satisfeito e 13,75% muito satisfeito. 

 Modo como a organização lida com conflitos, queixas ou problemas pessoais, 

1,25% muito insatisfeito, 6,25% insatisfeito, 17,5% pouco satisfeito, 67,5% satisfeito e 

7,5% muito satisfeito.  
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Horário de trabalho 6,25% insatisfeito, 12,5% pouco satisfeito, 63,75% satisfeito 

e 17,5% muito satisfeito. 

 Igualdade de oportunidade nos processos de promoção 5% muito insatisfeito, 

10% insatisfeito, 23,75% pouco satisfeito, 50% satisfeito, 7,5% muito insatisfeito e 

3,75% não tiveram opinião. 

 Igualdade de tratamento dos colaboradores, essa questão significa que todos os 

colaboradores devem ser tratados da mesma forma, independente de raça, cor, sexo e 

religião, observou-se que o tratamento em sua maioria é igualitário, visto que:  1,25% 

muito insatisfeito, 10% insatisfeito, 23,75% pouco satisfeito, 50% satisfeito e 15% muito 

satisfeito.  

Analisando o gráfico acima verifica-se que de modo geral os colaboradores estão 

satisfeito com a organização, mas, em alguns aspectos a empresa pode melhorar e fazer 

alguns ajustes.  

Sugestões de melhorias dos colaboradores para a organização: Funcionários com 

mais tempo de empresa pedem oportunidade de crescimento profissional. É almejado por 

muitas pessoas, quando não conseguem a realização profissional os mesmos ficam 

desmotivados, consequentemente, diminui a produtividade e acabam trocando de 

emprego.  

Horário fixo para a saída, a maioria dos entrevistados moram em outras cidades, 

colocaram em suas sugestões que a saída acaba atrasando por vários motivos, e, interfere 

na vida pessoal deles. Alguns pediram igualdade de tratamento entre supervisor e 

subordinado, pois, gera conflitos internos entre colegas. 
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Gráfico 2: Satisfação com estilo de liderança 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 02 representa a satisfação dos colaboradores com o estilo de liderança, 

a satisfação da relação entre supervisores e subordinados é de extrema importância para o 

bom andamento do trabalho, e, o tratamento deve ser igualitário entre chefia e 

subordinado. O resultado da pesquisa apontou que: O supervisor lidera através de 

exemplo 80% concordam, 12,5% discordam e 7,5% sem opinião. 

 Aceita críticas construtivas 10% insatisfeito, 22,5% pouco satisfeito, 55% 

satisfeito, 3,75% muito satisfeito e 8,75% sem opinião. 

 Aceita sugestões de melhorias 3,75% insatisfeito, 22,5% pouco satisfeito, 60% 

satisfeito, 11,25% muito satisfeito e 2,5% sem opinião. Estimula a iniciativa das pessoas 

5% insatisfeito, 22,5% pouco satisfeito, 65% satisfeito e 7,5% muito satisfeito.  

Analisando os dados percebe-se que os colaboradores estão satisfeitos com o 

supervisor, mas alguns não quiseram avaliar, e comentaram que há vários líderes e assim 

não conseguem ter uma opinião formada sobre os mesmos. Algumas das sugestões são: 

saber ouvir o funcionário, prestar atenção no trabalho individual de cada um, e saber 

comunicar-se.  
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Gráfico 3: Satisfação com higiene, segurança e serviços de refeitório.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Gráfico 03 representa a satisfação com higiene, segurança e serviços de 

refeitório. 32,5% pouco satisfeito, 57,5% satisfeito e 10% muito satisfeito. 

De modo geral estão satisfeitos, mas, pedem melhorias como: alteração do 

cardápio do refeitório. Os funcionários iniciantes na empresa não são seguros para 

desenvolver as atividades, pois há falta de habilidade, pediram alguns epi’s específicos 

para evitar acidente e terem uma melhor segurança. 

 

Gráfico 4: Faltas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 gráfico 04 consta sobre as faltas, 77% dos colaboradores que responderam ao 

questionário já faltaram ao trabalho e 23% nunca faltaram. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Condições de Higiene, 
segurança e serviços de 
refeitório  

77% 

23% 

Sim 

Não  



43 

 

Pergunta descritiva: Quando algum colega falta e precise suprir a falta dele, 

como se sente, e consegue realizar todas as atividades? 90% dos colaboradores que 

colocaram que ficam muito cansados e sobrecarregados e não conseguem realizar tudo 

que precisa. 

O índice do absenteísmo tem uma variação de 0% à 16% mês, dependendo do 

setor, em média de quarenta faltas por dia, consequentemente essas faltas geram 

sobrecarga e cansaço físico para os demais funcionários e isso acaba refletindo também 

na produção (meta) da organização. 

O funcionário que falta sobrecarrega toda a equipe, que precisa se reorganizar 

para realizar todas as suas funções. Se essas faltas se tornarem frequentes, a sobrecarga 

passa a gerar problemas de relacionamento na equipe. 

Nesse momento, o papel do líder é crucial para resolver essa situação e 

tranquilizar os funcionários. Além disso, o colaborador que vai realizar as atividades 

daquele que faltou pode não estar preparado para fazer aquela tarefa, gerando ainda mais 

impactos negativos. 

Produzir menos é algo esperado em situações de absenteísmo. Isso é devido ao 

improviso da equipe que precisa cumprir as funções do funcionário ausente. Mas, além 

disso, a baixa na produtividade também afeta as metas e objetivos da organização como 

um todo.  

4.4 MOTIVOS DESLIGAMENTOS  

Nesse item, serão analisados os motivos das rescisões referentes ao primeiro 

semestre de 2018, ou seja, do mês de janeiro a junho de2018. 

Segue abaixo gráficos com esses dados: 

 

Gráfico 5: Motivos rescisões janeiro 2018 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No gráfico 05 estão às rescisões referente ao mês de janeiro de 2018, a empresa 

teve trinta e três  (33) desligamentos na produção. Desse número 49% das rescisões foi 

por iniciativa de empresa sem justa causa, 18% iniciativa do empregado sem justa causa, 

18% término do contrato de experiência, 6% rescisão indireta, 6% fim do contrato de 

experiência antecipada pelo empregado e 3% fim do contrato de experiência antecipado 

pela empresa. 

 

Gráfico 6: Motivos rescisões fevereiro 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  
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O gráfico está representado às rescisões de fevereiro de 2018, nesse mês a 

empresa contou com trinta e um (31) desligamentos, desse número, 42% das rescisões foi 

por iniciativa da empresa sem justa causa, 20% foi por iniciativa do empregado sem justa 

causa, 3% acordo entre as partes, 13% por término do contrato de experiência, 19% fim 

do contrato de experiência antecipado pelo empregado e 3% por motivo de falecimento 

do colaborador, morte natural. 

 

Gráfico 7: Motivos rescisões março 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Gráfico 07, com as rescisões do mês de março de 2018, nesse mês a empresa 

teve um aumento de desligamentos, totalizando  quarente e um (41) rescisões, nesse 

número está representando 25% foi por iniciativa da empresa sem justa causa, 25% por 

iniciativa do empregado sem justa causa, 5% acordo entre as partes, 27% término 

contrato de experiência, 13% fim antecipado do contrato de experiência pelo empregado 

e 5 % rescisão indireta.  
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Gráfico 8: Motivos rescisões abril 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Acima está representando as rescisões referentes ao mês de abril de 2018, nesse 

período, a empresa contou com apenas vinte (20) desligamentos, comparando com meses 

anteriores, foi o mês que teve menos rescisões. Nesse número 10% foi por iniciativa da 

empresa sem justa causa, 30% foi por iniciativa do empregado em justa causa, 10% 

acordo entre as partes, 25% término do contrato de experiência e 15% fim do contrato de 

experiência antecipada pelo empregado. Observa-se também, que nesse mês as rescisões 

por iniciativa do empregado foram superiores as por iniciativa da empresa, diferente dos 

dados anteriores, onde sempre foi maior.  

 

Gráfico 9: Motivos rescisões maio 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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No mês de maio de 2018, a empresa teve vinte e nove (29) desligamentos, 31% 

foi por iniciativa da empresa sem justa causa, 10% por iniciativa do empregado sem justa 

causa, 10% acordo entre as partes, 28% término contrato de experiência, 14% fim 

antecipado do contrato de experiência pelo empregado, 4% fim antecipado do contrato de 

experiência pela empresa e 3% rescisão indireta. 

 

Gráfico 10: Motivos rescisões junho 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

A empresa teve quarenta (40) desligamentos no mês de junho de 2018, no 

gráfico 06 esse número é representado por, 40% foi por iniciativa da empresa sem justa 

causa, 22% por iniciativa do empregado sem justa causa, 3% acordo entre as partes, 19% 

término contrato de experiência, 8% fim antecipado do contrato de experiência pelo 

empregado, 5% fim antecipado do contrato de experiência pela empresa e 3% rescisão 

indireta. 

Os desligamentos no primeiro semestre de 2018 em sua maioria foram por 

iniciativa da empresa, normalmente quando a empresa realiza desligamentos é devido ao 

grande número de faltas, atestados e também ao descumprimentos de normas por parte do 

funcionário. 

As rescisões por término de contrato de experiência são sempre por iniciativa da 

empresa é devido ao rendimento dentro do setor, e se o colaborador tiver faltas durante o 

contrato a empresa o demite.  
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A reforma trabalhista trouxe várias mudanças, uma dessas mudanças foi o 

acordo entre as partes, o colaborador recebe suas verbas rescisórias. Além disso, 

consegue retirar  80% do valor do FGTS ( Fundo de Garantia por tempo de serviço) e a 

empresa paga uma multa de 20% apenas, o funcionário não tem direito a encaminhar o 

seguro desemprego.  A empresa estudada faz esses acordos levando alguns critérios em 

consideração, avaliando o histórico do funcionário, caso ele seja um bom funcionário e 

faz tempo que trabalha, avaliam a possibilidade de fazer o acordo com o interessado. 

4.5 ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS  

Segue o gráfico abaixo comparando as admissões e os desligamentos referentes 

ao primeiro semestre de 2018, ou seja, de janeiro a junho de 2018. 

 

Gráfico 11: Comparabilidade entre admissão e demissão 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Comparando as admissões com as demissões nos meses de janeiro de 2018 a 

junho de 2018, percebe-se que conforme o número de desligamentos os mesmos são 

supridos com um número um pouco maior de admissões. Observa-se também que no mês 

de abril de 2018 as admissões foram muito superiores que os desligamentos.   

A rotatividade é a entrada e saída de colaboradores, conforme gráfico quando há 

a saída de colaboradores essa falta é suprida pela contratação de outras para ocupar a 

função e, consequentemente gera um impacto significativo para a organização, pois um 

colaborador que está há mais tempo na empresa muitas vezes não consegue realizar 

algumas atividades, uma pessoa novata no cargo vai ser mais difícil conseguir 

desempenhar com excelência as funções do cargo exercido por falta de experiência. 

A organização possui médico e fonoaudiólogo internos, por exigência legal, então, 

não tem o valor por exames admissionais e demissionais. Além disso, a empresa não tem 
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um controle do custo dos epi’s fornecidos para os funcionários, somente as verbas 

rescisórias, mas a mesma não forneceu valores.  

5. SUGESTÕES DE MELHORIAS  

De acordo com a pesquisa realizada com a empresa, muitas ideias evidenciaram 

para ofertar a mesma, condições inovadoras para melhorar as condições dos 

colaboradores dentro da organização. 

 Nesse modo, sugere-se que a empresa dê continuidade nesse trabalho,  

utilizando algumas das ferramentas eficazes na diminuição do absenteísmo e rotatividade: 

reconhecimento profissional, pois profissionais que se sentem valorizados, tendem a se 

comprometer mais com a organização;  desenvolver lideranças competentes, pois líderes 

despreparados dificultam o engajamento dos colaboradores; possuir um setor de Recursos 

Humanos com visão estratégica; buscar indicadores que possam identificar os pontos de 

melhorias, como por exemplo,  pesquisa de clima organizacional e  avaliação de 

desempenho; desenvolver uma política salarial justa e atrativa, a fim de reter talentos e 

motivar seus colaboradores. 

Para minimizar a rotatividade, a empresa ofereça aos colaboradores um bom 

treinamento. Segundo Chiavenato (1999), a empresa precisa manter seus funcionários 

motivados e treinados para executar suas tarefas, aprimorando-os e melhorando-os em 

suas habilidades. Quando o colaborador possui capacitação, desempenha sua função com 

mais qualidade, resultando no aumento de sua produtividade. 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho é uma das ferramentas para diminuir 

a rotatividade na organização, o programa QVT serve como agente motivador para os 

colaboradores, pois gerencia a moral da equipe, assim, a empresa terá condições de gerar 

um ambiente de trabalho mais saudável e agradável para trabalhar.  

Walton (1973, apud FERNANDES, 1996, p. 37), afirma que: 

 

 Um programa de Qualidade de Vida deve objetivar uma organização mais 

humanizada, na qual o trabalho envolve, simultaneamente, relativo grau de 

responsabilidade e de autonomia em nível do cargo, recebimento de recursos 

de “feedback” sobre o desempenho, com tarefas adequadas, variedade, 

enriquecimento do trabalho com ênfase no desenvolvimento pessoal do 

indivíduo. 

 

As empresas que investem em programas de qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, terão resultados satisfatórios, pois, para terem sucesso em seu empreendimento, 
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é necessário que haja engajamento dos colaboradores com suas metas, e esse 

engajamento é alcançado quando a organização proporciona qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

Fazer avaliações sobre o custo, considerar que, custos causados por funcionário 

novato em virtude de sua insegurança e inexperiência com os processos típicos da 

organização, há um aumento de retrabalho, acréscimo de acidentes, baixa produtividade, 

demanda redobrada, custos com falhas humanas no uso de equipamentos, perda de qualidade 

de produtos, dentre outros (CHIAVENATO, 1998).  

Verificar também os valores do médico e fonoaudiólogo interno, o custo com os 

epi’s que foi fornecido, mensurar o tempo com recrutamento, seleção e treinamento, para 

verificar não somente o impacto no processo produtivo, mas também o financeiro. 

Com relação às sugestões de melhorias, os itens mencionados acima, como QVT, 

treinamentos, etc., são fatores considerados importantes para o controle dos índices de 

absenteísmo e turnover, pois retêm profissionais qualificados, os mantém motivados, e, 

reduz a deficiência na saúde organizacional, além, de diminuir os impactos negativos no 

processo produtivo e no financeiro.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os conceitos relacionados a absenteísmo e turnover envolvem vários aspectos no 

longo do referencial teórico. É importante que as empresas deem a devida atenção ao 

assunto abordado, pois, quando não controlado pode influenciar e muito no processo 

produtivo, e, consequentemente afetando os objetivos da organização. 

Sabe-se que a diversidade cultural, a falta de comprometimento por parte do 

colaborador, a falta de visão estratégica são alguns dos obstáculos a serem trabalhados 

para a diminuição desses índices.  

O trabalho realizado na Indústria do município de Tapejara – RS serviu como 

subsídio para aprofundar o conhecimento adquirido ao longo da graduação, e, vivencia-

los na prática, permitindo assim, uma visão maior do amplo universo da área de recursos 

humanos dentro da organização, e, podendo fazer comparação entre a teoria e prática, 

sendo importante também para avaliar o grau de satisfação dos colaboradores.  

A pesquisa permitiu responder com clareza o problema proposto: “ qual é o 

impacto do absenteísmo e rotatividade nas organizações?”, reflete diretamente na 

sobrecarga e cansaço físico dos colaboradores, impactos negativos na produtividade, 

além do tempo para seleção, recrutamento e  treinamentos.  

Percebe-se que a maioria dos funcionários mostra-se satisfeitos com o ambiente 

de trabalho, com o clima organizacional, estilos de liderança, condições de trabalho e o 

tratamento que é indispensável, mas, propõem sugestões de melhorias.  

Levando em consideração os resultados dos índices de absenteísmo e 

rotatividade e da satisfação do colaborador obtido na pesquisa, pode-se considerar que, 

mesmo estando satisfeitos os indicadores são elevados, pois, segundo Farah (2015) 

índices aceitáveis são entre 3% e 5% mês. Apesar de a análise ter sido um tanto negativa 

na questão dos índices, os mesmos chegam entre 13% a 16% mês, percebe-se que o 

ambiente de trabalho é bom. 

Frente a estes aspectos, conclui-se que se faz necessário realizar ainda mais 

pesquisas sobre como prevenir e minimizar o absenteísmo e rotatividade. 
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APÊNDICE A –ENTREVISTA SEMIESTRURADA PARA O SETOR DE 

RECURSOS HUMANOS  

 

Perguntas: 

1. Qual o número de funcionários? Resposta: 1932 em todas as unidades, na filial 

onde a pesquisa será aplicada 1269 colaboradores.  

2. Tem funcionários afastados, por motivos de doença, acidente de trabalho, licença 

maternidade, etc? Resposta: Sim, motivo de doença 45 colaboradores afastados, 

acidente de trabalho 24 afastamentos, licença maternidade 11 laudos. 

3. Os funcionários faltam muito ao trabalho? Qual o índice do absenteísmo? 

Resposta: Sim, por dia entre os dois turnos tem uma média de 4% a 6%, ou seja, 

em torno de quarenta (40) faltas por dia. 

4. Na percepção da empresa, o porquê ocorre as faltas? Resposta:  Problemas 

familiar, perder o ônibus, doenças. 

5. Há perda de algum benefício para o trabalhador que falta? Resposta: O funcionário 

perde o descanso semanal remunerado ( DSR) mais o dia da falta, e, também perde 

o prêmio merecimento que é um vale depositado em cartão, para gastar no 

mercado, o valor é R$ 100,00. 

6.  A empresa adota alguma forma para verificar o verdadeiro motivo da falta? 

Resposta: É feito uma orientação para o supervisor do setor chamar o funcionário 

para conversar, afim, de saber o motivo, mas isso não é rigorosamente “cobrado”. 

7. A rotatividade de funcionários é alta? Resposta: Se for comparada com as 

empresas do município, sim, é alta, mas, com outras empresas do mesmo ramo, 

estamos abaixo da média. 

8. Quais são os custos envolvendo a rotatividade? Os valores da rescisão, custos com 

os epi’s, exames, além do tempo para treinar e recolocar outra pessoa no local, este 

tempo que se leva pra treinar outra impacta fortemente. 

9. Quais os motivos da taxa do turnover na empresa? Resposta: São vários, como, 

não adaptação, moradia em outro município, entre outros. 

10.  A rotatividade atrapalha? Sim, pois tem um impacto significativo. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS PARA OS COLABORADORES  

Questionário de avaliação sobre a satisfação do colaborador sobre o 

ambiente de trabalho 

Esta pesquisa faz parte de um trabalho de conclusão de curso de Ciências 

Contábeis da FAT – Faculdade e Escola  

1. Satisfação com as condições de trabalho 

 Ambiente de trabalho  

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Modo como a organização lida os conflitos, queixas ou problemas pessoais. 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Horário de trabalho 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Igualdade de oportunidades nos processos de promoção 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Igualdade de tratamento dos colaboradores na organização 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Sugestões de melhorias :   

____________________________________________________________________

—————————————————————————————————— 

 

2. Satisfação com e estilo de liderança  

 O gestor lidera através de exemplo  

( ) Concordo        ( ) Discordo  

 Aceita críticas construtivas  

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Aceita sugestões de melhorias  
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( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Estimula a iniciativa das pessoas 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Sugestões de melhorias:    

—————————————————————————————————

————————————————————————————————— 

3. Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços. 

 Condições de higiene 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Condições de segurança 

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Serviços de refeitório  

( ) Muito Insatisfeito ( ) Insatisfeito  ( ) Pouco Satisfeito  (  ) Satisfeito  ( ) Muito 

Satisfeito 

 Sugestões de melhorias :    

————————————————————————————————————

———————————————————————————————————— 

 

4. Faltas ao trabalho  

 Já faltou ao trabalho? 

( ) Sim    ( ) Não  

 Quando algum colega falta e você precisa suprir a falta, como se sente? Consegue 

realizar todas as tarefas com 

excelência?__________________________________________________________

—————————————————————————————————— 

 


