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RESUMO: O presente estudo analisa a rotatividade de pessoal em uma empresa 
supermercadista no município de Rio Verde – GO. Para que uma empresa 
consiga permanecer segura no mercado, ela necessita de recursos que auxiliem, 
de forma favorável, o seu crescimento. Assim, os recursos humanos apontam 
alguns fundamentos que contribuem para o avanço da organização. É primordial 
que a organização invista em sua mão de obra e na gestão de pessoas, pois 
através disso abarcará grande contribuição das competências e habilidades dos 
colaboradores. A não rotatividade de pessoal é um fator defi nitivo para a vitória 
do negócio, pois uma variação elevada de colaboradores pode trazer resultados 
negativos para a organização. O propósito fundamental deste estudo é verifi car 
os gastos que a organização tem com as entradas e saídas dos colaboradores. 
Para tanto, serão expostos alguns conceitos sobre comportamento humano 
na organização. Na conclusão, este estudo averigua os gastos com a alta 
rotatividade de pessoas em uma organização comercial e analisa esses custos, 
relacionando-os ao seu resultado.

Palavras-chave: Rotatividade. Recursos Humanos. Financeiro.

ANALYSIS OF FUNCTIONAL ROTATIVITY AND THEIR RESULTS IN A 
SUPERMARKET RETAIL COMPANY

ABSTRATC: The present study analyzes the turnover of personnel in a 
supermarket company in the municipality of Rio Verde - GO. In order for a company 
to remain safe in the market, it needs resources that will positively assist its 
growth. Thus, the human resources point out some fundamentals that contribute 
to the advancement of the organization. It is essential that the organization invest 
in its manpower and people management, because through this it will encompass 
great contribution of the skills and the abilities of the collaborators. Non-employee 
turnover is a defi nite factor for the success of the business, as a high variation 
of employees can bring negative results for the organization. The main purpose 
of this study is to verify the expenses that the organization has with the inputs 
and outputs of the employees. Therefore, some concepts about human behavior 
in the organization will be exposed. In conclusion, this study examines the high 
turnover costs of people in a commercial organization and analyzes those costs, 
relating them to their outcome.
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1. INTRODUÇÃO

 Este estudo utilizou o tema: análise da rotatividade e seus resultados. A não 
rotatividade de pessoal é um fator determinante para o sucesso da organização, 
pois, o fl uxo elevado de entrada e saída de colaboradores pode trazer condições 
desfavoráveis para a organização.
 Cabe à empresa buscar métodos que proporcionem sua permanência 
de forma segura e estruturada, bem como avaliar os custos e despesas que 
infl uenciam no objetivo da organização. Assim, procura-se demonstrar, neste 
trabalho, algumas implicações fi nanceiras para a organização que possui alta da 
rotatividade de funcionários, por meio de análise da variação dos colaboradores 
da empresa X que ocorreu no período de um ano e apontou os motivos através 
da entrevista de desligamento.
 Objetiva-se também investigar quais os custos e os gastos que a 
organização tem com a rotatividade, apontando o quanto corresponde 
fi nanceiramente.
 Essa análise, é de suma importância para o conhecimento do que causa 
esse problema. As pesquisas bibliográfi cas auxiliam muito sobre o tema que no 
momento atual vem estimulando o interesse dos gestores.
 O material do estudo consiste em comprovar as reações fi nanceiras 
causadas pela rotatividade de colaboradores na organização pesquisada, visto 
que o fl uxo de pessoas é um problema presente na organização e requisita 
cuidados dos gestores e administradores.
 Além do mais, pretende-se estimular na administração a importância de 
introduzir uma gestão de equipe qualifi cada que facilite amenizar o problema.
Portanto, o tema investigado tem grande colaboração para o ambiente acadêmico 
atual, pois demonstra que a rotatividade de pessoas na organização é um 
fenômeno relevante e que deve ser combatido.

2. REVISÃO DE LITERATURA

 Esse capítulo explora através de fundamentação em autores renomados 
sobre os temas, conceitos sobre comportamento humano e organizacional, 
rotatividade de pessoal-turnover, fatores que causam a rotatividade e os custos 
dessa rotatividade.

2.1 Comportamento Humano e Organizacional 

 De acordo com Davis e Newstrom (1992), a concepção de pessoas na 
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organização desperta a importância do trabalho e modifi ca o desenvolvimento do 
comportamento organizacional, abrindo caminhos para as pessoas perceberem 
como elas poderiam produzir de forma mais vantajosa. O comportamento 
humano é um dos princípios presentes no comportamento organizacional que, 
de acordo com Davis e Newstrom (1992), é um estudo em que o ser individual 
aplica o conhecimento na organização para melhor conhecê-la.
 Assim, o comportamento humano é a expressão da ação manifestada 
pelo resultado da interação de diversos fatores internos e externos que vivemos, 
tais como: personalidade, cultura, expectativas, papéis sociais e experiências. 
É a ação do ser humano ao se relacionar ao mundo. Já o comportamento 
organizacional é o estudo e a aplicação do conhecimento sobre como as pessoas 
agem dentro das organizações’ (DAVIS; NEWSTROM, 1992).
 O comportamento organizacional é formado por pessoas, tecnologias, 
estrutura e ambiente, sendo que esses fatores fazem parte da interação. 
As pessoas precisam das tecnologias para realização de seus trabalhos e 
estão diretamente associadas a estrutura que a organização oferece sendo 
infl uenciadas pelo ambiente externo. 
Para Lacombe (2005, p. 45),

A organização pode ser conceituada como um grupo de pessoas 
unidas a fi m de atingir os mesmos objetivos. A sociedade é formada 
por pessoas que se unem com o objetivo de realizar aquilo que foi 
programado. A organização precisa de divisão de atividades, liderança, 
objetivos similares e relacionamento para existir.

 A organização persiste para fabricar produtos e serviços com o objetivo 
de atender o seu público-alvo. Com isso a organização precisa estar atenta às 
exigências do mercado consumidor, afi nal a razão da permanência da empresa 
é a venda de seus produtos.

2.2 Rotatividade de Pessoal – TURNOVER

 Para Chiavenato (1999), há nítida relação entre mercados de trabalho e 
mercado de recursos humanos. Defi ne-se então abordagem de que a rotatividade 
de pessoal é uma despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção 
na seleção de mão-de-obra.
 Rotatividade de pessoal tende a ser um grande problema e requer atenção 
dos gestores de recursos humanos. Ela pode ser causada por diversos fatores, 
como: descontentamento do funcionário, falta de adaptação ao cargo, falta de 
motivação ou em busca de uma melhor colocação profi ssional, entre outros.
 Segundo Chiavenato (2002, p.178), “o termo rotatividade de pessoal é 
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usado para defi nir a fl utuação de pessoas entre uma organização e seu ambiente; 
ou seja, é o volume de pessoas que entram e saem da organização”.
 Essa rotatividade pode ser ocasionada por aspectos internos e externos 
à organização e com isso o gestor de RH deverá fazer um levantamento de 
motivos desses desligamentos por meio de uma entrevista de desligamento com 
os colaboradores no momento em que deixam a organização. 
 Na perspectiva de Marras (2000, p. 66), o que determina a necessidade 
de um serviço de recrutamento e seleção é “Rotatividade (turnover); Aumento de 
quadro planejado; Aumento de quadro circunstancial”. 
Assim a rotatividade, quando muito elevada, pode trazer prejuízos e problemas 
para a organização, sendo necessária analise do grau dessa rotatividade para 
as tomadas de decisões.

2.3 Fatores que causam a Rotatividade

 Os principais fatores que causam desligamento organizacional são: 
econômico e as oportunidades de empregos no mercado de trabalho.
 Para Mezamo (1981 citado por SILVA, 2006), a rotatividade de pessoal 
pode ter infl uência de diversos fatores internos e externos os quais podem ser ou 
não evitáveis, uma vez que podem estar relacionados à vontade dos gestores, 
dos próprios trabalhadores ou pode ser, ainda, em razão de algum motivo alheio 
ao desejo de qualquer uma das partes relacionadas. 
 Porém, os principais motivos correlacionados ao desligamento de um 
colaborador de uma empresa se referem a fatores internos, que dependem de 
uma boa gestão de recursos humanos e de uma maior valorização do capital 
humano. 
 Assim, para Fernandez (2013), uma empresa não é formada somente 
por prédios, mobiliário, equipamento ou tecnologia. Sua maior riqueza são seus 
talentos profi ssionais. As pessoas que desenvolvem atividades na organização 
é que são verdadeiramente seu ‘sangue e cérebro’.
 De acordo Ferreira e Freire (2001), os fatores mais causadores da saída 
do empregado da empresa são a inexistência de política salarial e de benefícios, 
impossibilidade de ascensão profi ssional, condições físicas e ambientais 
precárias, trabalho inadequado, liderança inadequada, insatisfação e falta de 
motivação pessoal, bem como a subjugação do profi ssional a trabalho precário 
e desgastante.

2.4 Custos com a rotatividade de pessoal 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

100

 A rotatividade - Turnover, quando está elevada, pode causar grandes 
prejuízos para a organização. Os danos mais vistos são as quedas na produtividade 
e a sobrecarga dos demais empregados no momento do desligamento de um 
funcionário do setor. E, diante dessa situação, pode ocorrer também a insatisfação 
dos clientes pela baixa qualidade dos produtos e/ou serviços. 
 E mediante os fatores citados anteriormente, surgem os problemas 
fi nanceiros que a empresa pode ter pela alta rotatividade de pessoas, por 
isso esses elementos também devem ser observados. Os gastos com a alta 
rotatividade de colaboradores são muito elevados e podem refl etir no seu 
desempenho de forma negativa, prejudicando a saúde fi nanceira da entidade. 
 Wagner e Hollenbeck (2003) defi nem a substituição voluntária de 
funcionários como um encargo dispendioso, ou seja, o gasto que a empresa 
tem para substituir um funcionário é bastante signifi cativo.  Os autores ainda 
enfatizam que:

Não se devem considerar somente os custos de substituição, pois 
se as pessoas que deixam uma organização apresentam melhor 
desempenho do que as que fi cam, a rotatividade reduz a produtividade 
da mão de obra remanescente (WAGNER; HOLLENBECK, 2003, p. 
125).

 Sendo assim, a empresa que apresenta um alto índice de rotatividade 
pode ter seus gastos fi nanceiros aumentados. E esses gastos não se resumem 
somente aos encargos rescisórios, uma vez que ainda há custos com exames 
e o recrutamento para novas admissões, mas podem ser também os gastos 
decorrentes da diminuição da produtividade, além de outras perdas que a 
empresa pode ter pelo alto fl uxo de funcionários.
 Na visão de Chiavenato (2002, p. 187), “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”. Enfatiza também o seguinte sobre os prejuízos causados pela alta 
rotatividade de pessoal: 

A rotatividade de pessoal – pelos seus inúmeros e complexos aspectos 
negativos – quando acelerada, torna-se um fator de perturbação. 
Principalmente quando forçada pelas empresas no sentido de obtenção 
de falsas vantagens à curto prazo, o certo é que a médio e longo prazos 
a rotatividade provoca enormes prejuízos à organização, ao mercado e 
à economia como um todo – e, principalmente, ao empregado tomado 
individual ou socialmente em relação à sua família (CHIAVENATO, 
2002, p. 190).

 Portanto esses aspectos negativos prejudicam o clima organizacional, 
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atingindo o comportamento e as atitudes dos colaboradores.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizadas algumas 
ferramentas para facilitar o alcance dos objetivos gerais e específi cos. A 
metodologia de pesquisa aplicada, quanto aos objetivos, é descritiva tendo em 
vista o fato de que serão avaliados os acontecimentos ocorridos na organização 
de estudo em determinado período.
 Sobre a pesquisa descritiva Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 101) 
destacam que em um estudo descritivo “seleciona-se uma série de questões e 
mede-se ou coleta-se informação sobre cada uma delas, para assim descrever 
o que se pesquisa”.
 Esse procedimento objetiva a descrição e análise de informações obtidas 
na organização. Para tanto, os dados são coletados e descritos no decorrer do 
trabalho de forma a contribuir para a obtenção dos objetivos gerais e específi cos. 
Quanto aos métodos de pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfi ca, que serve 
como apoio para a extensão do conhecimento sobre o tema pesquisado bem 
como a comprovação dos fatos mencionados.
 Conforme Martins (2008, p. 86), a pesquisa bibliográfi ca é o ponto de 
partida de toda pesquisa, levantamento de informações feito a partir de material 
coletado em livros, revistas, artigos, jornais, sites da internet e em outras fontes 
escritas, devidamente publicadas.
 A pesquisa bibliográfi ca pode ser elaborada por meio dos materiais citados 
acima e podem, também, ser retiradas de meios legais, como, Leis, Decretos, 
Resoluções, etc. Após a captação das informações, que são apresentadas por 
meio de dados estatísticos, as relações entre a rotatividade de funcionários e os 
gastos com essa rotatividade.
 Desse modo, com a utilização desses métodos e procedimentos, 
demonstra-se a importância do estudo do tema e sua contribuição para a empresa 
pesquisada.

3.1 Caracterização da empresa

 Essas informações foram captadas mediante observação e análise 
realizadas na empresa supermercadista x que está situada em Rio Verde - GO. 
A mesma conta com duas lojas, a primeira loja da rede foi inaugurada em 24 de 
abril de 2002. Registra-se que a empresa vem se desenvolvendo a cada ano 
e hoje conta com uma ampla área comercial e estacionamento exclusivo para 
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atender melhor seus clientes. 
 A principal atividade da empresa x é o comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios para supermercado, no 
qual conta na sua estrutura com padaria, hortifrúti e açougue.
 Serviços Combinados de Escritório e apoio Administrativo dentro de 
ambiente que é considerado médio porte e privado. A empresa possui duas 
lojas somente na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás e conta com um 
quadro de 118 Colaboradores, cujo grau de escolaridade se apresenta bastante 
heterogêneo, ou seja, 25% deles possuem o ensino fundamental; 55%, ensino 
médio; 15% graduação e 5% possui Pós-Graduação.

Segue organograma da empresa:

FONTE: Elaborado pelas autoras (2017)
FIGURA 1 - Organograma.

3.2 Participantes

 Os participantes deste estudo foram a supervisora do setor de departamento 
pessoal e todos os funcionários ingressados na empresa, totalizando 118 
participantes.
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3.3 Materiais ou instrumentos

 Os materiais utilizados foram entrevistas de desligamento, plano de 
cargos e salários apresentado aos novos funcionários, valores, visão e missão 
da empresa, padronização de processos.

3.4 Procedimentos

 Este estudo foi desenvolvido durante o período de 210 horas de estágio. 
Inicialmente, os pesquisadores participaram ativamente na rotina da organização 
tendo oportunidade de conhecer e participar dos desafi os da organização, 
podendo desenvolver habilidades essenciais para suas próprias trajetórias 
profi ssionais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Ao decorrer dos 36 dias de estágio, foram desenvolvidas, junto à área de 
departamento pessoal, atividades voltadas para admissão de novos funcionários, 
ministrando integração das normas internas da empresa. Foram realizados 
acompanhamento de absenteísmo e análise de documentação de demissão e 
monitoramento de ponto.
 Por meio deste estudo, os autores confi rmaram que o setor de recursos 
humanos é muito importante para organização. Constatou-se que o alto índice 
de rotatividade na organização está relacionado com a má contratação, ou seja, 
o despreparo do responsável do setor de recursos humanos. Então foi adotado 
treinamento para qualifi cação de supervisores e toda a gestão administrativa, 
conseguindo ter uma gestão qualifi cada com conhecimentos e habilidades 
desenvolvidas. “A rotatividade é causada por inúmeras variáveis, sendo elas 
externas ou internas, dentre elas está o processo de recrutamento e seleção, 
que quando não são bem trabalhados pode gerar contratações equivocadas, 
provocando a rotatividade dentro das empresas” (BRANHAM, 2002, p. 06).
 Foi realizada reintegração com todos os colaboradores para ter ciência 
da missão, visão e valores da organização, pois, com isso, facilita e potencializa 
os perfi s profi ssionais, além de analisar a realização dos processos funcionais 
específi cos de cada setor envolvido. 
 O setor de Recursos Humanos na organização desenvolve o capital 
intelectual desde o início da seleção do novo colaborador e também dos talentos 
internos que querem obter aprimoramento no decorrer de sua carreira profi ssional.  
Assim a organização está reconhecendo a equipe e revelando talentos internos. 
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 Vale ressaltar que se a organização tiver o setor de recursos humanos 
estruturado, fi ca simples de avaliar suas metas alcançadas por meio de 
entrevistas de satisfação de sua equipe. Destaca-se que as pessoas estão em 
constante transição advinda do aprendizado desde o começo da vida, e todo 
esse conhecimento que se obtém vem das experiências adquiridas ao longo da 
vivência, somando conhecimentos e habilidades desenvolvidas.
 A fi m de que se possam visualizar os dados levantados na empresa 
acompanhada, foram realizados gráfi cos para obter os indicadores do turnover, 
estabeleceu-se índice do turnover - meta 3,0% ao mês. Por meio da pesquisa 
realizada na organização, demonstrou-se que um turnover de pessoal que pode 
afetar a sua atividade fi nanceira.
 O total de colaboradores que é admitido e desligado na organização 
acompanhada é considerável em correlação ao seu total efetivo médio. E, 
para calcular o grau de variação de colaboradores, será mostrado o índice de 
rotatividade calculado, bem como o total de colaboradores desligados em cada 
período de análise e as áreas que mostram alto fl uxo de colaboradores.
Seguem tabela e gráfi cos com os referidos dados.

TABELA 1 - Acompanhamento do Turnover:

FONTE: Elaborado pelas autoras, 2017.
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FIGURA 2 - Acompanhamento do Turnover nos últimos 13 meses.

FONTE: Elaborado pelas autoras, 2017. 

 Os dados coletados demostraram que a rotatividade diminuiu, se 
comparada ao período anterior que foi de 83,6% e o atual é de 77%, considerando 
a mesma média de 118 colaboradores, a esse resultado pode-se acreditar que 
os esforços organizacionais em melhorar o recrutamento e seleção de pessoal 
surtiram efeito, bem como maior preparo por parte dos líderes, os quais participam 
de treinamento periódico com a fi nalidade de melhorar a gestão organizacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Mediante este estudo, foi permitido averiguar a importância dos temas 
mencionados à administração de recursos humanos. Compreendeu-se, também, 
que a rotatividade de pessoal é uma razão que tem uma grande ligação com a 
gestão de pessoas.
 A troca de pessoas na organização pode ser desvantajosa em alguns 
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pontos, como no fi nanceiro, produtividade e também a insatisfação dos clientes. 
Entre outras complicações que o aumento da rotatividade de pessoal pode gerar 
à organização, o fi nanceiro pode ser apontado o mais prejudicado. Os custos 
com as entradas e saídas dos colaboradores na organização pode interferir no 
seu resultado. 
 O estudo de caso apresentou os pontos de rotatividade presente em uma 
organização varejista do município de Rio Verde- GO e analisou que existe uma 
rotatividade de pessoal relevante.
 Para isto, sugere-se que a organização assuma uma sistematização 
de gestão de pessoas que viabilize um ambiente organizacional prazeroso, 
conservando os excelentes profi ssionais e recolocando os menos efi cazes. A 
organização pode ter diversos benefícios por meio de investimento em recursos 
humanos, entre eles, profi ssionais habilitados e qualifi cados que consigam 
melhorar a produtividade, contentamento dos clientes e relevante aceitação do 
negócio. Com isso, os custos com a rotatividade poderão diminuir.
 Portanto, constata-se que os objetivos deste estudo foram alcançados 
no decorrer do seu desenvolvimento e conclusão. A pesquisa bibliográfi ca 
apresentou o valor do estudo sobre o fl uxo da rotatividade de colaboradores na 
organização e o estudo esclareceu o transtorno que a mesma causa no resultado.
 O vigente trabalho relatou a necessidade do estudo sobre turnover na 
organização e constatou que esse tema pode estimular muito os gestores 
e profi ssionais sobre o tema, não fi nalizando o mesmo, até o instante, com a 
expectativa de novos estudos.
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