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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo analisar os possíveis motivos da rotatividade na 
empresa de prestação de serviços elétricos Fraysistem. O estudo caracterizou-se 
com abordagem dos métodos qualitativos e quantitativos, participando da pesquisa  
o gestor e todos os funcionários.   
Para desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos objetivos específicos que 
foram: caracterizar a organização; verificar as práticas de gestão de pessoas na 
empresa; identificar o perfil dos colaboradores e suas percepções em relação à 
gestão de pessoas, levantar os motivos de saída dos funcionários e propor 
melhorias para redução da rotatividade. A metodologia usada foi descritiva, 
exploratória e estudo de caso, com amostragem probabilística. Os dados primários e 
secundários, sendo questionários e documentos já existentes na empresa. Depois 
da análise os dados, foram apresentados através de quadros e tabelas. O estudo 
teve como resultados aspectos que podem ser favoráveis à empresa em relação a 
opiniões e pontos que foram destacados no questionário pelos colaboradores, como 
a segurança no trabalho, condições físicas e satisfação na remuneração. Também 
foram destacados pontos que merecem atenção da empresa como a motivação do 
trabalho em equipe, falta de prática para a retenção dos colaboradores e falta de 
incentivo em treinamentos com mais frequência e a falta de comunicação entre  os 
colaboradores e com o gestor.  Conclui-se, com este trabalho, que a maior 
motivação dos colaboradores é a remuneração, podendo ser considerado um motivo 
para a retenção dos mesmos, mas, mesmo assim, a rotatividade continua, 
levantando os motivos de saída dos colaboradores o erro pode ser na contratação e 
entrevista. Ainda considerando o resultado foram apresentadas sugestões que 
poderão proporcionar melhorias na prática para administrar os colaboradores e 
contribuir na diminuição da rotatividade. 
 
Palavras-chave: Gestão de pessoas, retenção de talentos, rotatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

To develop the general objective, specific objectives were proposed that were: 
characterize the organization; verify the people management practices in the 
company; identify the profile of employees and their perceptions regarding people 
management, raise the reasons for leaving employees and propose improvements to 
reduce turnover. The methodology used was descriptive, exploratory and case study, 
with probabilistic sampling. Primary and secondary data, being questionnaires and 
documents already existing in the company. After analysis the data were presented 
through tables and tables. The study resulted in aspects that may be favorable to the 
company in relation to opinions and points that were highlighted in the questionnaire 
by employees, such as occupational safety, physical conditions and satisfaction with 
remuneration. Also highlighted were points that deserve attention from the company 
such as motivation of teamwork, lack of practice for retaining employees and lack of 
incentive in training more often and lack of communication between employees and 
the manager. It is concluded, with this work, that the main motivation of employees is 
the remuneration, which can be considered a reason for their retention, but even so, 
the turnover continues, raising the reasons for leaving the employees can be in error. 
hiring and interview. Still considering the result, suggestions were made that could 
provide improvements in the practice to manage employees and contribute to 
reducing turnover. 
 
Keyword: People management, talent retention, turnover. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será apresentada a contextualização do tema, a problematização, 

bem como a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa 

realizada nesse trabalho de conclusão de curso. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Em toda organização, são vários fatores que contam para que os colaboradores 

se sintam bem e satisfeitos dentro dela, além da remuneração, a vida no trabalho 

deve ser adequada e tranquila. A qualidade de vida no trabalho é uma preocupação 

cada vez maior, por isso as organizações devem ser capazes de oferecer trabalho 

qualificado e juntar o trabalho à existência do colaborador (LACOMBE; HELBORN, 

2011). 

É importante que o superior da empresa esteja sempre em busca de 

motivações para seus colaboradores e os acompanhando nos processos da 

empresa, dando total atenção aos seus desempenhos. Concorda-se com os autores 

Macêdo et al. (2017), quando dizem que a autoridade é habilidade de influenciar a 

equipe nas decisões, e isso nada mais é do que liderança. 

A gestão de pessoas dentro das organizações, segundo Treff (2016), é um 

conjunto de planejamento, atração, captação e compreensão, além de treinamento e 

desenvolvimento de seus colaboradores. Tudo está ligado a alinhar os objetivos 

pessoais com os objetivos empresariais.  

É importante que os objetivos do colaborador e os da empresa sejam 

compatíveis, para que os esforços de evoluir venham dos dois lados. Na captação 

de talentos isso, já é possível ser notado se o candidato for sincero em suas 

intenções (TREFF, 2016).  

Precisa-se reconhecer o trabalho dos colaboradores dentro da empresa e 

atrair talentos competentes. O treinamento de quem já está na organização, como 

uma gestão estratégica de pessoas, segundo Santos e Baptista (2017), mostra a 

importância da valorização.  

Para Mann (1995), algumas organizações valorizam o fluxo de colaboradores 

novos, veem como uma renovação, mas, com isso, surgem os custos que devem ser 

considerados, como o contrato de desligamento. 
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1.2 PROBLEMA 

A rotatividade de colaboradores para as empresas se tornou um grande 

problema econômico, todos os anos essa questão gera um custo de US$ 5 bilhões 

nos EUA, segundo Sheridean (2013). As empresas precisam colocar na balança 

custos da contratação de novos colaboradores, e a retenção de talentos com 

treinamentos e capacitação é mais atrativa.  

O impacto que a rotatividade pode vir a causar não é apenas dentro da 

organização, Tanke (2004) descreve que, além dos custos diretos da rotatividade, os 

indiretos também são de importância. A moral dos outros colaboradores fica pouco 

elevada e, ao olhar dos clientes, causa uma imagem ruim, com possíveis perdas de 

faturamento. 

Assim, é inevitável realizar o questionamento do por que as pessoas pedem 

demissão. Concorda-se com Sheridean (2013), quando diz que toda organização 

que pretende saber o que precisa ser ajustado precisa saber o motivo do 

descontentamento de seus colaboradores. Muitos administradores não conseguem 

ver que o problema não é a rotatividade em si, e sim os diversos problemas que 

surgem antes do pedido de demissão. 

Segundo Tanke (2004), um bom início para a redução da rotatividade é 

examinar as possíveis causas da mesma. Pesquisas de clima organizacional são 

uma das opções para avaliar como os colaboradores estão se sentindo na 

organização e, pelas respostas, pode-se tirar uma conclusão dos fatores que estão 

induzindo-os a pedir demissão (TANKE, 2004).   

Com base no exposto, a presente pesquisa questiona: Como reduzir o índice 

de rotatividade em uma empresa do ramo de prestação de serviços? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Trabalhar com pessoas está cada vez mais complexo. Nas organizações, as 

pessoas não são mais consideradas recursos, e sim, como parceiras do negócio, e 

isso é um desafio interno (RIBEIRO, 2012).  

Considerando que os entrevistados, candidatos a uma vaga na organização, 

devem ser vistos como parceiros, no recrutamento, deve ser feito um estudo no 

perceber as intenções dos entrevistados com a organização. Há formas de 
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conseguir que o candidato manifeste seus objetivos em relação à organização, como 

a vontade de executar sua tarefa perfeitamente e respeitar ou não as regras da 

empresa. Assim, segundo Ribeiro (2012), a gestão de pessoas vem sofrendo muitas 

mudanças, facilitando aos profissionais na seleção e recrutamento de 

colaboradores, identificando, através de processos de avaliações, o perfil adequado 

para a necessidade da empresa. 

Recrutados, os colaboradores precisam querer que seu líder siga acreditando 

neles, pois não é só na fase de recrutamento e experiência que os superiores 

observam seus comportamentos, como citam Lacombe e Heilborn (2011), o clima 

organizacional, a confiança e a motivação que os colaboradores precisam passar 

para seus superiores são difíceis de manter como rotina, talvez pelos motivos de 

absenteísmo, rotatividade e outros fatores.  

É necessário que o processo de confiança continue e aumente entre os 

membros da organização. Mas não são apenas os colaboradores que devem 

conquistar isso, os superiores também precisam fazer com que seus recrutados 

confiem em sua liderança para que haja desempenhos, o modelo correto que os 

representa para seus colaboradores pode influenciar muito nos resultados 

esperados (LACOMBE; HEILBORN, 2011).  

O estudo da temática é relevante, sob o ponto de vista acadêmico, como a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos obtidos na Universidade. Para a empresa, 

é de suma importância, pois pesquisas assim não são aplicadas e não se 

questionam os possíveis motivos da rotatividade. Considerando Gressler (2004), a 

semelhança dos contextos e a possibilidade de aplicação cabem ao “consumidor 

potencial”, no caso, aos proprietários. 

A pesquisa será utilizada de forma que a rotatividade na organização diminua. 

Gressler (2004) entende que a pesquisa pode ou não ser proveitosa, mas, mesmo 

com resultados negativos, podem-se deixar aprendizados: aumento do 

conhecimento científico, aprimoramento ou, ainda, abertura para novos projetos. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Propor formas de reduzir o índice de rotatividade em uma empresa do ramo 

de prestação de serviços. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

· Caracterizar a empresa  

· Verificar as práticas de gestão de pessoas na empresa; 

· Identificar o perfil dos colaboradores e suas percepções em relação à gestão 

de pessoas; 

· Levantar os motivos de saída dos funcionários; 

· Propor melhorias para a redução da rotatividade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS E ENDOMARKETING 

Administração, termo latino, significa a ação de prestar ajuda processo de 

administrar, reger, governar ou gerir negócios, um conceito utilizado há muito tempo 

(GIL, 2016). As quatro funções do administrador são, planejar os objetivos e meios, 

organizar as pessoas, recursos e relacionamentos, dirigir liderando e 

disponibilizando recursos e controlar ou executar os resultados e ações corretivas 

(GIL, 2016). 

Administrar sempre foi e sempre será um ato que englobará a maioria dos 

setores, e o profissional precisa ser adequado para essa área, pois, segundo Marras 

(2005), acontecimentos históricos e a era pós-moderna trouxeram para o mercado 

mudanças drásticas. Com isso os executivos da área de administração precisam ter 

criatividade e coragem para enfrentar as tarefas do dia a dia.  

Dentro da administração, encontra-se uma área chamada gestão de pessoas, 

com vários aspectos. Segundo Caxito (2008), o primeiro grande processo na área de 

gestão de pessoas é agregar pessoas à empresa, processo conhecido como 

recrutamento e seleção de pessoas.  

Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2004), existe o recrutamento interno 

e o externo, o interno é quando as empresas preenchem a vaga em aberto com 

seus próprios funcionários. Para Limongi-França (2007), esse processo capta 

potenciais dos candidatos dentro da empresa para preencher a vaga, auxilia a busca 

dos colaboradores internos com a qualificação para o cargo.  

Já o recrutamento externo, objetiva novos colaboradores para exercer o cargo 

vago. Para Lacombe (2005), os principais métodos de recrutamento externo são os 

anúncios na mídia, informação em quadro de avisos, indicações de amigos ou 

familiares, agencia de emprego e sites de empregos.  

Com novos entrantes na empresa, precisam-se estudar bem os perfis a 

serem selecionados para que no futuro não haja problemas, pois Aquino (1980) 

retrata que não faz sentido contratar o indivíduo pela personalidade sem conhecer o 

padrão cultural e organizacional da pessoa, sendo que o relacionamento do 

colaborador com a organização é, na maioria, o responsável pelo sucesso ou 

fracasso do colaborador na sua área, portanto, se torna um pré-requisito à 
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compreensão e entendimento do padrão cultural do recrutado e o traço sociológico 

da organização.  

Mesmos estudados, alguns colaboradores podem vir a acarretar algumas 

desavenças ou pequenos atritos com os demais da organização, por esses motivos 

o profissional, líder, deve saber o que fazer nesses momentos, Aquino (1980). Para 

Aquino (1980), a gestão de pessoas exige uma capacidade e maturidade para 

enfrentar diversas situações com pessoas, pelo motivo de trabalhar com o 

comportamento humano, a reação delas é imprevisível. 

Considera-se Ribeiro (2006), quando diz que o departamento de gestão de 

pessoas tem com o objetivo principal administrar as relações da empresa com as 

dos colaboradores, considerando-as parceiras do negócio. Assim os próprios 

colaboradores se sentem parte da empresa em uma equipe, e não apenas 

subordinados.  

Dentro da competitividade das organizações em alcançar o lucro e poupar 

gastos, os colaboradores buscam no interior das empresas a compensação do 

estresse causado pelo excesso de busca de resultados, através da qualidade de 

vida no trabalho (MARRAS, 2010). 

O dia a dia e a vontade de crescer das organizações podem acabar fazendo 

com que o relacionamento entre os colaboradores e líderes se tornando apenas 

cobranças, mas, para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006), as pessoas que 

trabalham nas organizações, não são apenas recursos da empresa, e sim 

dependem dos resultados da mesma, então quem pretende alcançar a excelência 

deve motivar a gestão de pessoas visando um clima de trabalho que seja propicio ao 

desempenho empresarial.  

É importante que o profissional de gestão de pessoas tenha uma visão 

humanista, empatia com os executivos, mas também com os colaboradores do setor 

de produção, tratando-os de forme igual, pois a organização depende de todos os 

setores. O padrão para esse cargo é a formação em administração com 

especialização em gestão de pessoas (MARRAS, 2010). 

Com passar do tempo, vêm surgindo novas estruturas organizacionais, que 

quebram cada vez mais a barreira da hierarquia, e assim, aproximam a empresa de 

seu ambiente, bem como aquelas que separam suas áreas internas (VERGARA, 

2000). 
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A satisfação ou insatisfação dos colaboradores podem atingir diretamente na 

organização e no desempenho profissional. Assim Tachizawa, Ferreira e Fortuna 

(2006) relatam que é importante conceder aos seus colaboradores outros benefícios 

além dos tradicionais, como vale-alimentação, seguro de vida e assistência médica, 

assim, além de contribuir para melhorar o clima na organização, pode constituir-se 

em uma estratégia de recrutamento, seleção e retenção de talentos.   

A gestão de pessoas precisa prestar atenção se os colaboradores veem a 

empresa como um crescimento e desenvolvimento profissional, se sua permanência 

é certa. Identificar esses fatores não é difícil, o comportamento do colaborador em 

seguir as regras e se comunicar para solucionar dúvidas pode ser algum dos 

indicativos. O relacionamento amigável do gestor é fundamental para que o 

colaborador não se sinta sozinho no trabalho (FIDELIS, 2014).  

No mercado de trabalho, é exigido experiência na profissão em que se 

candidata, mas, através de Souza (et al., 2015) observa-se que nem sempre o 

conhecimento necessário para utilizar na prática da profissão, são transmitidos pelas 

instituições de ensino, assim gerando um problema na empresa, pois a falta de 

experiência aliada à falta de conhecimento prático na área torna-se um obstáculo na 

rotina da organização.  

Para Reichel (2008), o conceito de treinamento e desenvolvimento está 

caminhando para uma nova fase de pensamento, onde existe a mensuração de 

deus resultados, neste sentido a empresa deve investir no desenvolvimento de seus 

funcionários, e este, por sua vez, contribuir para alcançar os objetivos. As empresas 

terão sucesso ao investir nos colaboradores (REICHEL, 2008).  

Treinamentos são essenciais para os colaboradores, mas também para os 

superiores, levando em consideração o comportamento e atitude, apesar que 

segundo Aquino (1980) as atitudes são consideradas íntimas, não sendo possível 

mudá-las, mas talvez as modificar (REICHEL, 2008).  

A estratégia de treinamento e desenvolvimento de pessoas da empresa é 

definida através da necessidade e deve estar concentrada nos esforços pessoais, o 

foco do desenvolvimento tanto no treinamento técnico quanto no treinamento 

comportamental, deve ser nas habilidades que a equipe deve ter para executar as 

prioridades da empresa (REICHEL, 2008). 

No mercado atual, o bom colaborador é aquele que, além de atender as 

demandas, supera exigências. Investir em treinamentos e capacitação é o caminho 
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das grandes instituições de sucesso, capacitar as equipes de trabalho representa 

engajamento em políticas da empresa e consequente elevação da qualidade dos 

serviços.  

Há cursos envolvidos nos treinamentos dos colaboradores, para sua 

segurança também, como a NR 10, a mais importante para os eletricistas, segundo 

Santos (2016) por meio da NR 10 o profissional é o principal responsável por testar 

se os equipamentos de segurança estão em boas condições e exige que as 

instalações elétricas estejam em boas condições. 

Outro curso oferecido é a NR 35, que condiz com os trabalhos em alturas, 

descreve Pereira (2015) que a NR 35 é para todos os trabalhos acima de 2 m de um 

nível inferior, define várias responsabilidades ao empregador e aos colaboradores 

sobre os riscos inerentes as quedas de alturas, a mais importante é o uso correto 

dos equipamentos de segurança.  

Há técnicas para que o convívio seja adequado, o crescimento de seus 

colaboradores juntamente à empresa. Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006) 

mencionam o endomarketing, que atua entre o marketing e a administração de 

pessoas da empresa, como esforço planejado, contínuo e sistemático para 

desenvolver e treinar os seus colaboradores, visando na qualidade total e no 

objetivo de satisfazer o cliente.  

Ao implantar um programa de endomarketing, a organização passa a utilizar 

internamente o instrumental que os profissionais de marketing utilizam para 

identificar e satisfazer as necessidades dos clientes (TACHIZAWA; FERREIRA; 

FORTUNA, 2006, p. 243). 

Assim, para Souza et al,. (2015), trabalhar em organizações que investem no 

desenvolvimento de seus profissionais é uma expectativa frequente dos 

colaboradores, mas essa não é o principal ponto dos profissionais, e sim a falta de 

oportunidade para prática na área, podendo desencadear o desenvolvimento de 

competências especifica. 

 

2.1.1 Salários e Benefícios  

 Há vários fatores que podem influenciar as pessoas a se candidatar a vagas 

ou continuar nas organizações. Para Aquino (1980), o salário não é o maior fator de 

motivação para os colaboradores, mas se a empresa não adotar uma política salarial 



19 
 

sadia, é perda de tempo pensar em dotar outros benefícios. Pelo salário recebido, o 

colaborador costuma fazer um auto avaliação do próprio valor profissional. 

 Como considera Lacombe (2005), o sistema de incentivo, se bem 

administrado, pode proporcionar resultados positivos a empresa, melhorando o 

desempenho e aumentar a produtividade. Deve-se ter uma estratégia de 

recompensas na organização para que a motivação esteja sempre entre os 

colaboradores. 

 Pelas bonificações, os próprios colaboradores se julgam em seus deveres, se 

estão alcançando os objetivos da empresa e do seu cargo. Para Dutra (2006), 

recompensas podem atender às expectativas e necessidades das pessoas nos 

fatores econômicos, crescimento profissional, reconhecimento, e possibilita a 

expressão por seu trabalho.  

 Sobre salários, Marras (2005) esclarece várias maneiras a definir o termo 

salário, dependendo da forma de aplicação ou como for apresentada aos 

colaboradores, como é apresentado no Quadro 1:  

 

Quadro 1 - Definições de Salários 
Tipos de salário Definições 
Salário nominal  Consta na carteira profissional e em documentos legais, expressado em 

hora, dia, semana, mês, etc.  
Salário efetivo Valor recebido, sendo já descontadas as obrigações (INSS) 
Salário 
complessivo 

Toda parcela adicional, como hora extra. 

Salário 
profissional 

Aquele que está dito na lei, e especificada a alguma profissão. 

Salário relativo Comparação entre um salário e outro dentro da mesma empresa 
Salário absoluto Salário líquido que o colaborador recebe, sem os descontos.  
Fonte: Baseado em Marras (2005). 

O Quadro 1 representa tipos de salários para compor a remuneração dos 

colaboradores, de acordo com o tipo de contrato assinado com a organização e as 

leis distintas (MARRAS, 2005). 

Benefícios só devem ser concedidos quando a empresa assegura a 

continuidade da mesma aos colaboradores, pois, se por alguma razão é retirada, as 

consequências podem ser grandes, talvez maiores do que se nunca tivesse sido 

concedida, pois o colaborador considera o benefício como um direito que foi 

adquirido (AQUINO, 1980). 

Para Snell, Bohlander (2013) o benefício que recebe mais atenção das 

empresas é o da saúde, em razão dos altos custos e preocupações com os 
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colaboradores. Hoje os planos de saúde estão mais extensos, não se remetem 

apenas a despesas médicas e hospitalares, o plano segue para todos os pacotes de 

saúde, seja física, mental, odontológica ou visual, e além do colaborador alguns 

pacotes incluem os seus dependentes (SNELL; BOHLANDER, 2013). 

O seguro de vida é e um dos mais e comuns benefícios concedidos aos 

funcionários, assim em caso de morte do titular, ele oferece os benefícios, em casos 

de mutilação por acidentes os benefícios são ainda maiores, os custos normalmente 

são pagos pela empresa sendo igual a duas vezes o salario anual do colaborador 

(SNELL; BOHLANDER, 2013). 

Segundo Villalon (2019), é evidente que seja qual a recompensa, há sempre 

pessoas que trabalham  de forma brilhante e outras de fazem de forma qualquer, e é 

verdade que o rendimento das pessoas surge de outros fatores, como as aptidões e 

atitudes pessoais, as necessidades, o profissionalismo, os valores e vocação. Em 

contrapartida, os sistemas de recompensas podem ser sempre melhorados, e a 

maior parte dos colaboradores reagira de forma positiva se esse aspecto for bem 

administrado (VILLALON, 2019).  

As recompensas sendo fixas e repetitivas se pode se tornar uma semente do 

desagrado, visto que, para a mente daquele que recebe, passa a fazer parte da 

remuneração fixa, um direito adquirido, e já não produzem qualquer efeito motivador 

(VILLALON, 2019). 

 

2.1.2 Processo de Manter Pessoas  

 Os processos de manutenção de pessoas são utilizados para criar condições 

ambientais e psicológicas para suas atividades, e isso inclui a cultura organizacional, 

clima, disciplina, higiene, segurança  qualidade de vida (MARRAS, et al,. (2010). 

 Assegurar colaboradores saudáveis deve-se a empresa manter as condições 

de trabalho sem riscos prejudiciais à saúde, segundo Snell, Bohlander (2013) muitas 

empresas além das assistências medicas têm um programa de incentivar os 

colaboradores a melhorar seus hábitos de saúde, esse incentivo beneficia o 

colaborador e a empresa, com absenteísmos reduzido, maior eficiência, melhor 

moral e outras economias. 

 Crises pessoais podem interferir dentro da organização, sendo problemas 

com o cônjuge, financeiros ou afins, essas crises muitas vezes chamam a atenção 
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do supervisor, e é ele próprio que pode ajudar em momentos como esse, 

simplesmente sendo compreensivo ou encaminhando a um profissional de fora, o 

que é recomendado (SNELL; BOHLANDER, 2013). 

 É  um direito fundamental do trabalhador a redução aos riscos no trabalho, 

por meio de aplicações de normas de saúde, higiene e segurança, a empresa é 

obrigada a fornecer aos colaboradores equipamentos de proteção individual 

adequado e em perfeito estado de conservação além de  poder fornecer programas 

de prevenção de riscos ambientais do trabalho (SCHWARZ, 2007). 

 Segundo Marras, et al,. (2010) quando a empresa adota a postura social e 

responsável, isso contribui para o seu crescimento, sustentabilidade e desempenho 

empresarial, mas quando a empresa deixa de cumprir essas obrigações perante 

seus colaboradores ela perde sua credibilidade, e como consequência, sua imagem 

fica ameaçada. 

 Marras, et al,. (2010), considera que se os ambientes que as pessoas 

trabalham sejam justos, as empresas assim costumam alcançar com facilidade seus 

objetivos, resultados melhores, m comparação a aquelas que o ambiente e 

considerado injusto.  

 O processo de manter pessoas requer muitos cuidados e monitoramento 

constante para que o ambiente de trabalho permaneça agradável, justo e em 

condições que atraiam pessoas (MARRAS, et al,. 2010). 

 

2.1.3 Rotatividade de Pessoas 

 Segundo Devenport (2001), as empresas lamentam a má sorte da 

rotatividade e amaldiçoam os concorrentes, mas, na verdade, o certo a se fazer 

nessa situação é identificar os padrões e causas da rotatividade. 

Para Pontes (2004), a fórmula abaixo é a mais utilizada pelas organizações 

para o cálculo da rotação de pessoas: 

Iᵣ = D x 100 

      (Nᵢ+Nᶠ) 

            2 

 

Onde Iᵣ = índice de rotatividade pessoal 
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         D = Número de demissões do período a ser mensurado 

         Nᵢ = Número do efetivo no início do período a ser mensurado 

          Nᶠ = Número do efetivo final do período a ser mensurado 

O acompanhamento dos índices de rotatividade é importante na organização, 

pois alertam para problemas dentro da empresa que poderão ser diagnosticados por 

meio de pesquisas organizacionais (PONTES, 2004). 

A entrevista de desligamento é uma forma de verificar as causas da rotação 

pessoal. Por essa entrevista, o setor de gestão de pessoas pode elaborar um 

diagnóstico sobre as políticas que estão sendo adotadas na organização, 

oportunidades de carreira, condições de ambiente de trabalho, liderança, moral, 

justiça, entre outros. Outra forma de levantar o clima organizacional é mediante a 

pesquisa de clima organizacional, com questionários para os colaboradores, fazendo 

um diagnóstico sobre a cultura, valores, ambiente e políticas da organização 

(PONTES, 2004).  

Assim, as conclusões dessa pesquisa permitirão que sejam tomadas de 

ações a prol de favorecer a integração, assim, diminuindo a rotatividade.  

A rotatividade de pessoal é uma condição indesejável para as organizações, 

pois isso implicará novas contratações, capacitações e novas medições de 

produtividade. Tudo isso acarreta mais tempo, valor e custos (MENDES, 2014). 

Os administradores devem se preocupar quando a rotatividade aumentar, 

com custos financeiros envolvidos com as novas admissões e com desligamentos. 

Como ressalta Pontes (2004), há outros custos mais difíceis de serem medidos, 

como a integração e treinamentos de novos colaboradores. Uma vez que as 

demissões em massa provocadas por iniciativa das empresas, constantemente, 

causam insegurança naqueles que ficam, assim, gerando uma espécie de obrigação 

por procura de novos empregos (PONTES, 2004).  

Os custos de desligamento incluem entrevistas de saída, administração de 

arquivamento de documentos. Já custos de substituição de colaboradores incluem 

anúncios de vagas, funções administrativas de pré-contratação e organização dos 

documentos, entrevista e seleção de pessoas, testes e reuniões. Custos de 

treinamento incluem seminários, treinamentos práticos e salário para o colaborador 

que ainda não está trazendo retorno para a empresa (MANN 1995). 
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Segundo Mann (1995), se o colaborador está envolvido em um conflito de 

comportamento, é preferível da parte da empresa que possa lidar com o 

comportamento e resolver o problema, para que a rotatividade não seja necessária. 

 

2.1.4 Aspectos Relacionados com a Rotatividade  

A rotatividade está mais presente nas empresas, seja por iniciativa dos 

colaboradores ou dos superiores. O custo de abrir uma vaga, contratar e treinar 

novas pessoas são altos, para, no fim, terminar em uma nova demissão. Por outro 

lado, existem também os custos que a rotação excessiva de colaboradores pode 

provocar (SPECTOR, 2006).  

As razões de desligamentos dos colaboradores podem ser diversas, como 

citadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Fatores Relacionados com a Rotatividade nas Organizações 
Continua... 

 
 
Cultura 
Organizacional 

É o modelo de pressupostos básicos que um grupo assimilou na 
medida em que resolveu os seus problemas de adaptação externa 
e integração interna e que, por ter sido suficientemente eficaz, foi 
considerado válido e repassado aos demais membros como a 
maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles 
problemas. 

 
 
 
Marras (2005) 

 
 
Motivação 

Pode ser definida com aquilo que possui a capacidade de levar 
alguém a agir de determinada forma. 

 
Ribeiro (2006) 

É um estado psicológico de interesse, disposição, ou vontade de 
realizar uma determinada tarefa. 

 
Maximiano 
(2004) 

 
Clima 
Organizacional 

Entende-se como sendo a qualidade ou características do 
ambiente que é percebida, vivenciada ou influenciada pelo 
comportamento dos membros da organização. 

 
Tachizawa; 
Ferreira; 
Fortuna (2004) 

 
 
 
Liderança 

Sendo o líder o representante que defende a vontade coletiva, o 
principal responsável pela realização dos objetivos do grupo, do 
contrário não seriam capazes mobilizar os liderados à ação.  

 
 
Lacombe 
(2005) 

A liderança e a capacidade de influenciar as atitudes, crenças, 
comportamentos e sentimentos de outras pessoas. 

 
Spector (2006) 
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Conclusão 

 
Qualidade de 
Vida 

A qualidade de vida é a percepção de bem-estar, a partir das 
necessidades individuais, ambiente social e econômico e 
expectativas de vidas. 

 
Limongi-
França (2007) 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Observando o Quadro 2, é importante verificar se a prática dos recursos 

humanos está alinhada com a cultura organizacional. Os autores do quadro 

ressaltam que, quando o clima do ambiente de trabalho não é favorável, isso pode 

dificultar a interação da equipe e no desempenho dos mesmos. Por isso, é 

necessário que a liderança se desenvolva para alinhar os objetivos organizacionais 

com os individuais por meio de acompanhamento, para que a movimentação dos 

colaboradores ocorra de meio equilibrado e sustentável, um ambiente seguro e 

saudável que permite a competitividade levando em consideração os aspectos 

físicos e mentais relacionados com a qualidade de vida no trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

O presente estudo de caso foi realizado em uma loja de prestação de serviços 

no município de Fraiburgo – Santa Catarina, cuja razão social Fraysistem Serviços e 

Instalações Elétricas.  

A presente pesquisa qualitativa e quantitativa. A qualitativa, segundo Bauer e 

Gaskell (2017), lida com números, estatísticas para explicar os dados obtidos, já a 

quantitativa evita números, lida com interpretações da realidade, o protótipo mais 

conhecido é a entrevista. 

Com base em Richardson (2007, p. 22), “método é o caminho ou a maneira 

para chegar a determinado fim ou objetivo. Assim, a metodologia são procedimentos 

e regras utilizadas por determinado método”. A metodologia descreve como foi 

realizado o estudo.  

Este estudo configura como uma pesquisa de diagnóstico, que na visão de 

Roesch (2009, p. 72) apresentar “um conjunto de técnicas e instrumentos de análise 

que permitem não só o diagnóstico, como também a racionalização dos sistemas”.  

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa e 

algumas características qualitativas, considerando Gressler (2003), a abordagem 

quantitativa tem a intenção de garantir a precisão dos resultados, e evitar distorções 

de análise e interpretação. 

Ainda Gressler (2003), enfatiza que a abordagem qualitativa é utilizada 

quando há necessidade de descrever a complexidade de um problema, não 

envolvendo interferência de variáveis experimentais. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas:  pesquisa descritiva, que tem 

como objetivo observar registra e analisar os dados coletados, considerando Corrêa 
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(2003) em geral a pesquisa descritiva usa a técnica de coletar dados, observa-los, 

analisa-los e aplicar questionários aos entrevistados. 

A pesquisa descritiva, para Gressler (2003), nem sempre responde bem ao 

por que, embora possa associar determinados resultados a grupos respondentes, 

levantamentos de atitudes na empresa são exemplos de pesquisa descritiva muito 

utilizada.  

Pesquisa exploratória é significativa em toda situação em que o pesquisador 

disponha de subsídios para sua investigação, segundo Honorato (2004), a pesquisa 

exploratória é flexível e versátil, pois não consta procedimentos formais para a 

pesquisa, utiliza-se normalmente instrumentos de coletas não estruturados.  

 Já o estudo de caso, segundo Yin (2015), deve refletir as posições teóricas 

propostas pelo estudo de caso no intervalo de tempo desse estudo surgem os 

estágios antecipados nos quais as mudanças devem se revelar. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

A pesquisa foi feita com o gestor e os sete colaboradores da empresa de 

prestação de serviços no município de Fraiburgo – Santa Catarina, cuja razão social 

Fraysistem Serviços e Instalações Elétricas.  

A pesquisa em estudo caracteriza em amostragem probabilística, assim os 

elementos são escolhidos aleatoriamente e isso possibilita determinar a precisão 

das estimativas amostrais das características de interesse (HONORATO, 2004). 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Esta etapa aborda as técnicas utilizadas para a coleta de dados. Como 

menciona Gressler (2003), os dados podem ser coletados por meio de fontes 

primárias ou secundárias. Os de fontes primárias são os coletados ou utilizados pela 

primeira vez como parte de um estudo, e a de fontes secundárias são os disponíveis 

na realidade, resultantes da interpretação e análise de fontes primárias. 

Neste estudo os dados primários foram coletados por meio de questionários, 

sendo aberto com o gestor e fechado com os funcionários. Quanto aos dados 

secundários foram coletados em documentos existentes na empresa.  

Segundo Lopes (2006) o questionário é uma forma de coletar dados, que 

constitui em uma série ordenada de perguntas, que deve ser respondida sem a 
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presença do entrevistador. Todos os colaboradores aceitaram a responder o 

questionário.  

Para o atendimento aos dados da pesquisa qualitativa foram realizadas 20 

questões abertas com o gestor da empresa, baseadas em Chiavenato (2004). Já os 

quantitativos compõem com 27 questões todas fechadas para os colaboradores, 

sendo 6 sobre o perfil de cada um e 21 sobre a percepção dos mesmo a empresa, 

essas sendo baseadas no referencial de Luz (2003). 

O questionário fechado foi direcionado aos sete colaboradores da empresa, 

sendo que todos o responderam. Já o questionário foi respondido apenas pelo 

gestor da empresa, Alexandro dos Santos.  

Para Pádua (2007) questionários ou formulários são instrumentos mais 

adequados á quantificação, por serem mais fáceis de codificar e tabular, para a 

comparação com outros dados relacionados ao tema. 

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

Os procedimentos utilizados para a análise dos dados qualitativos foram 

interpretação de conteúdo e análise de documentos, assim considerando Pereira 

(2004, p. 99) “a análise de dados qualitativos, como de resto de dados de qualquer 

natureza, é sempre em busca de síntese das várias informações recolhidas pelo 

pesquisador”. 

 Os procedimentos utilizados para a análise dos dados quantitativos foram 

uso de métodos e técnicas estatísticas, como os questionários, com o intuito de 

traduzir em números, as opiniões e informações capturadas. Segundo Tanaka 

(2004, p. 32) “para a análise de dados quantitativos, é necessário que o avaliador 

assuma a objetividade inerente ao processo de avaliação”. Nesse estudo permitiu-se 

diagnosticar as causas da rotatividade na empresa. Os questionários foram 

entregues no dia 18 do mês de agosto/2019 já impressos, e foram devolvidas para a 

acadêmica no dia 25 do mês de agosto/2019. 

Após a análise, os dados foram apresentados por meio de quadros, tabelas e 

textos, assim, como ressalta Roesch (2009) essas são as formas mais adequadas 

para apresentar os dados de maneira mais sucinta.  
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O referencial teórico para elaboração dos instrumentos de pesquisa 

considerou os conceitos de Chiavenato (2004) para identificar os fatores que 

causam a rotatividade, e Luz (2003) para identificar o perfil dos funcionários. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, bem 

como suas limitações e possibilidades de ampliação. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA OU POPULAÇÃO 

A empresa em estudo chamada Fraysistem foi fundada em 12 de agosto de 

2005, na avenida Anita Garibaldi, 294, Santo Antônio, Fraiburgo. Contando com três 

colaboradores, iniciou seus trabalhos com prestações de serviços elétricos 

residenciais e empresariais. 

Em 2011, a empresa passou a trabalhar com vendas de produtos de 

departamentos e prestação de serviços, mudou-se de endereço, indo para uma sala 

maior na mesma avenida, ali a loja já contava com dez colaboradores. Em 2014, a 

loja expandiu e mudou para a rua Rene Frey, no centro de Fraiburgo, com seis 

colaboradores. 

No início de 2017, a empresa investiu um valor alto e não teve o retorno 

esperado. Assim, a loja fechou, sendo aberto novamente apenas um escritório na 

Avenida Rio das Antas, Centro, onde, até hoje, trabalha com prestação de serviços 

elétricos e venda de produtos elétricos apenas sob encomenda. 

O índice de rotatividade da empresa foi calculado mês a mês do período 

estudado que foi de janeiro a agosto, abaixo, no Quadro 3, pode-se observar: 

 

Quadro 3 – Índice de rotatividade  
Mês Entrada/Saída Percentual 

Janeiro 01 entrada e 01 saída 14,29% 

Fevereiro 0 - 

Março 01 entrada - 

Abril 0 - 

Maio 01 entrada - 

Junho 02 entradas e 02 saídas 28,57% 

Julho 01 saída - 

Agosto 01 entrada e 02 saídas 21,43% 

Fonte: Documento fornecido pela empresa no mês de agosto/2019. 



30 
 

Os períodos calculados, de janeiro à agosto de 2019,pode ser calculado 

apenas quando se tem entradas e saídas, através da formula de Pontes (2004), 

tiveram o índice acima do esperado que é igual ou menor a 5%.  

 

4.2 VERIFICAÇÕES DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA EMPRESA 

Neste subcapítulo é abordada a visão da empresa sobre as práticas de 

gestão de pessoas adotadas com base na pesquisa aplicada ao gestor por meio de 

questões relacionadas ao processo de agregação, recompensa, desenvolvimento, 

monitoramento da gestão de pessoas e as possíveis causas da rotatividade. 

As respostas do questionário relacionadas com o processo de agregação de 

gestão de pessoas são as apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Processos de agregação de recursos humanos 
Processo de agregação de recursos humanos 

Questões Respostas do gestor 
Como a empresa identifica a 
necessidade de contratar novos 
colaboradores? 

Na falta de mão de obra qualificada, na demanda de 
serviços solicitados e a pouca demanda no atendimento. 

Quais os critérios utilizados para 
execução do recrutamento e seleção 
de pessoas? 

Análise do currículo, informações de empregos anteriores, 
análise do perfil em redes sociais, e o conhecimento na 
função a ser desempenhada.  

Quais as dificuldades que a empresa 
encontra na hora da seleção de 
pessoas?  

Grande falta de vontade, desinteresse, sem noção prática 
ou teórica da função a desempenhar.  

Quais os requisitos básicos que a 
empresa considera necessários? 

Como se trata de instalações elétricas, curso básico de NR 
10 e NR 35, bom desempenho em funções em grupo e 
agilidade. 

Fonte: Dados obtidos na entrevista com o gestor em agosto/2019. 

Em relação à identificação da necessidade de contratação, não existe um 

planejamento, como ressalta o gestor, acontece quando está em falta de mão de 

obra qualificada, na demanda alta de serviços e no atendimento.  

Já nos critérios para o recrutamento, a empresa adota em contratar pessoas 

com experiência já garantida no currículo, analisa as redes sociais e perfil dos 

entrevistados, com análise de empregos anteriores. Os requisitos básicos são os 

cursos de NR 10 e NR 35, que são os principais aos eletricistas, agilidade e o 

desempenho em grupo, pois as maiorias das aditividades da empresa são feitas em 

equipe.   

A empresa encontra grande dificuldade em encontrar colaboradores com 

experiência prática e teórica, ou com grande de vontade de aprender a 
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desempenhar a atividade, agilidade também é um ponto importante que a empresa 

não encontra nos colaboradores. 

As questões relacionadas com o processo de aplicar pessoas estão 

apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Processos de aplicação de recursos humanos 
Processos de aplicação de recursos humanos 

Questões Respostas do gestor 
Como os colaboradores tem 
conhecimento de suas atribuições e 
responsabilidades? 

Através da entrevista de emprego, onde é apresentado o 
que se espera do funcionário, horários e salários.  

De que forma os colaboradores são 
avaliados e quem avalia? Como os 
colaboradores recebem o feedback? 

São avaliados através da entrevista de emprego. Quem 
avalia é o diretor da empresa. Retorno sobre avaliação é 
feita através de explanação dos pontos prós e contra de 
cada colaborador.  

Fonte: Dados obtidos na entrevista com o gestor em agosto/2019. 

Na empresa em estudo, as funções de cada colaborador, o que se espera do 

mesmo, horários a cumprir e salários combinados ou respectivamente ao cargo são 

apresentadas na entrevista de emprego.  

As avaliações do colaborador são feitas na hora da entrevista através do 

gestor da empresa, o retorno da avaliação é dado na mesma hora com os pontos 

positivos e negativos visto pelo entrevistador. Esse feedback é importante para que 

o colaborador já fique ciente de como pode agir ou onde pode melhorar no 

desenvolvimento e na empresa.  

No Quadro 6 são apresentadas questões referentes ao processo de 

recompensas. 

 

Quadro 6 - Processo de recompensa de gestão de pessoas  
  Processo de recompensar de gestão de pessoas 

Questões Respostas do gestor 
Os colaboradores demonstram satisfação com sua remuneração? Alguns 
Em sua opinião até que ponto o salário influencia na motivação dos 
colaboradores?  

É fundamental para 
motivação 
 

Fonte: Dados obtidos na entrevista com o gestor em agosto/2019. 

A empresa paga o salário de acordo com o cargo, que é exigido pelo 

sindicato. A empresa não possui indicadores de demonstração de satisfação dos 

colaboradores, o proprietário/gestor acredita que pelos bons desempenho estejam 

satisfeitos. Para o gestor acredita que o salário e fundamental para a motivação dos 

colaboradores, com a remuneração de acordo e pagamento em dia. 
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No Quadro 7 são apresentadas questões referentes ao processo de 

desenvolvimento pessoal.  

 

Quadro 7 – Processo de desenvolver pessoas 
Processo de desenvolver pessoas 

Questões Respostas do gestor 
Sobre treinamentos, quais são 
oferecidos pela empresa? 

São oferecidos treinamentos de instalações elétricas, ar 
condicionado, aquecedores solares, e o dia a dia é um 
constante treinamento.  

A empresa oferece oportunidade de 
crescimento profissional? De que 
modo? 

Sim, na medida em que os funcionários se destacam por 
seus esforços e méritos.  

A empresa estimula o estudo dos 
colaboradores? 

Sim, dando horários acessíveis a todos. 

Fonte: Dados obtidos na entrevista com o gestor em agosto/2019. 

A empresa oferece treinamentos de elétrica e produtos relacionados, 

lembrando que em prestações de serviços, além do treinamento técnico, é 

necessário também o desenvolvimento de habilidades e atitudes para satisfazer os 

clientes. O dia a dia e serviços que vão surgindo também são treinamentos para 

práticas. 

As oportunidades de crescimento na empresa são dadas ao decorrer dos 

desempenho dos colaboradores, assim que vão se destacando a organização 

oferece o recrutamento interno. O recrutamento interno funciona de acordo com a o 

desenvolvimento dos colaboradores, um exemplo seria o auxiliar eletricista, assim 

que ele vai ganhando mais conhecimento e prática na área ele é recrutado como 

eletricista, assim não precisando da contratação externa para o cargo. 

Referente aos estudos, a empresa indica cursos, palestras que poderão 

ajudar na carreira dos colaboradores, mas não oferecem nada do tipo como uma 

bonificação ou ajuda. Mas assim ainda com os que têm interesse em estudos, são 

disponibilizados horários flexíveis para se adaptar ao necessário.  

No Quadro 8 são apresentadas questões referente ao processo de 

manutenção de pessoas. 

 

Quadro 8 – Processo de manutenção de gestão de pessoas 
Continua... 

Processos de manutenção de gestão de pessoas 
Questões Respostas do gestor 

Como são mantidas as boas condições 
no ambiente de trabalho? 

Com higiene, organização, lista de ferramentas e 
uniformes. 

Que tipo de equipamentos de segurança 
os colaboradores utilizam para o 
trabalho? 

Cintos, capacetes, luvas, avental, óculos, protetor 
auricular, o que for necessário em cada ambiente que 
estiverem trabalhando. 
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Conclusão 

Como é o relacionamento com o 
superior hierárquico? 

Sociável.  

Os colaboradores têm liberdade para 
sugestões ou reclamações? Como é 
feito? 

Sim, temos um quadro onde é colocado avisos, sugestões, 
reclamações ou ainda, solicitando e falando diretamente 
ao interessado.  

Fonte: Dados obtidos com a entrevista com o gestor em agosto/2019 

A empresa cobra muito de seus colaboradores na questão de organização em 

geral, pois há um tempo havia muitas perdas de materiais e bagunças nos 

equipamentos de segurança. Os equipamentos são fornecidos para todos os 

colaboradores no primeiro dia de trabalho, fica na sua responsabilidade cuidar e 

manter, são cobrados em todos os serviços que exercem. 

O relacionamento do gestor com seus colaboradores é sociável como o 

mesmo disse, pois não existe uma amizade entre, apenas o profissionalismo, que 

pode ser um fator que interfere na continuidade dos colaboradores na empresa, pois 

sabe-se que o profissionalismo precisa existir entre o líder e o colaborador, mas 

essa relação se tratada com mais leveza pode gerar uma confiança entre ambos.  

Os colaboradores têm disponível um quadro para questões que venham a 

aparecer, ou sugestões, podem também falar diretamente com o gestor para 

entender a situação e averiguar a possível mudança a ser feito.  

 

Quadro 9 – Possíveis motivos da rotatividade 
Possíveis motivos da rotatividade 
Questões Respostas do gestor 

Há muita rotatividade? Qual o motivo que você atribui 
como causa? 

Sim, falta de conhecimento referente aos 
trabalhos propostos a fazer. 

Há algum período em que a rotatividade de 
colaboradores aumenta? 

Não tem período exato, ela oscila bastante. 

Quais medidas a empresa adota para reter os 
colaboradores? 

Oferecendo treinamentos 

Quais procedimentos são utilizados quando os 
colaboradores faltam sem justificativa? 

1° aviso verbal, 2° aviso escrito, 3° 
suspensão disciplinar de 01 a 03 dias. 

Qual o índice de absenteísmo na empresa? Pequeno 
Fonte: Dados obtidos na entrevista com o gestor em agosto/2019. 

Para o gestor, a causa da rotatividade está relacionada à falta de 

conhecimento referente aos trabalhos propostos a fazer. Em contrapartida, apenas 

oferecer treinamentos é a tática de retenção de talentos da empresa, esta é uma 

situação que merece atenção, pois embora a remuneração e treinamentos sejam 

importantes, não se pode contar somente com isso para reter os colaboradores 

talentosos, pois podem aparecer outras opções de emprego.  
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O gestor considera que não tem um período que a rotatividade de pessoas 

seja maior, nessa questão oscila bastante.  

Quando um colaborador falta sem justificativa, em uma primeira vez é 

advertido verbalmente; na segunda, um aviso escrito; já na terceira, ocorre a 

suspensão do colaborador de um a três dias.  

Quanto ao questionamento sobre absenteísmo percebe-se que isso não é um 

problema para a empresa, já que não ocorre com tanta frequência quanto a 

rotatividade, não ter um grande número de absenteísmo é um ponto positivo da 

empresa.  

 

4.3 Identificação do perfil dos colaboradores e a percepção em relação à prática de 

gestão de pessoas na empresa 

Para identificar o perfil dos colaboradores, foi aplicado um questionário 

buscando informações relacionadas a dados pessoais, tendo como referencial para 

elaboração do instrumento de pesquisa Luz (2003). Estas informações podem 

contribuir as sugestões para a empresa.  

Na Tabela 1, são apresentados dados pessoais dos colaboradores, com 

gênero, idade, estado civil e escolaridade: 

 

Tabela 1 – Dados pessoais dos colaboradores 
Gênero  

  Frequência Percentual 
Masculino 07 100% 
Feminino 0 0% 
Total 07 100% 

Idade 
 Frequência Percentual  
18 anos até 25 anos 03 42,86% 
26 anos até 30 anos 01 14,28% 
31 anos até 35 anos 01 14,28% 
36 anos até 40 anos 01 14,28% 
41 anos até 50 anos 0 0 
Acima de 51 anos 01 14,28% 
Total 07 100% 

Estado Civil 
 Frequência Percentual 
Solteiro (a) 03 42,86% 
Casado (a) 04 57,14% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 
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Verificando os dados, percebe-se que predomina o gênero masculino com 

100% dos colaboradores. Entretanto, pelo fato da admissão ser por aptidão ao 

cargo, não caracteriza discriminação por parte da empresa. 

Com relação à faixa etária, percebe-se uma concentração na faixa de 18 a 25 

anos. Os colaboradores casados são a maioria entre eles.  

Na Tabela 2, verificam-se os resultados a escolaridade dos colaboradores, se 

estudam, e o motivo de não procurarem mais capacitação: 

 

Tabela 2 - Escolaridade dos colaboradores 
Escolaridade  

 Frequência Percentual 
1° Ensino fundamental 
incompleto 

01 14,28% 

1° Ensino fundamental 
completo 

01 14,28% 

2° Ensino médio completo 04 57,14% 
2° Ensino médio incompleto 01 14,28% 
Superior completo 0 0 
Superior incompleto  0 0 
Total 07 100% 

Atualmente estuda 
 Frequência Percentual 
Sim 01 14,29% 
Não 06 85,71% 
Total 07 100% 

Por que não está estudando  
 Frequência Percentual 
Horário de trabalho 0 0 
Salário 0 0 
Idade 01 14,28% 
Não tem interesse 03 42,86% 
Outros 02 28,57% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Em relação à educação 57,14% possui ensino médio completo e 14,28% 

possui o ensino fundamental grau incompleto.  

Como observado, os colaboradores não estão estudando atualmente, 42,86% 

respondeu que a causaé à falta de interesse dos mesmos, considerando que são 

jovens seria interessante à empresa fazer campanha de conscientização quanto à 

importância da ampliação do conhecimento para a empregabilidade no mercado de 

trabalho, já que na maioria dos casos o motivo está a falta de interesse. 

Na Tabela 3 são apresentados os processos de agregar pessoas e como os 

colaboradores ficaram sabendo das vaga: 
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Tabela 3 - Processo de agregar pessoas 
O meio que a empresa utiliza para contratar os colaboradores é de conhecimento de 

todos? 
 Frequência Percentual 
Sim 03 42,86% 
Não  02 28,57% 
Às vezes 02 28,57% 
Total 07 100% 

Como você soube que a empresa estava precisando de colaborador? 
 Frequência Percentual 
Rádio 02 28,57% 
Jornal 0 0 
Internet 0 0 
Amigo 04 57,14% 
Outros 01 14,29% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Como percebido, na Tabela 3, os pesquisados estão divididos na questão 

sobre o conhecimento do processo de agregar pessoas na empresa, sendo que 

57,14% tem conhecimento da vaga através de um amigo. Este e um aspecto que 

merece atenção, pois a empresa investe em divulgações via internet, radio e por 

sindicatos que divulgam a vaga. O que pode indicar algum erro de comunicação 

além dos custos desnecessários para a empresa, sendo que os meios utilizados não 

estão sendo eficazes, porque 57,14% dos colaboradores tomaram conhecimento da 

vaga por meio de amigos. 

Na Tabela 4 são observadas as informações sobre os cargos e remuneração: 

 

Tabela 4 - Cargos e remuneração 
Qual o seu cargo na empresa? 

 Frequência Percentual 
Gerente 0 0 
Almoxarife 01 14,28% 
Eletricista 03 42,86% 
Auxiliar de eletricista  03 42,86% 
Total 07 100% 

Sua remuneração (hora extra) é adequada ao trabalho que você faz? 
 Frequência Percentual 
Sim 07 100% 
Não 0 0 
Total 07 100% 

A empresa oferece benefícios? 
 Frequência Percentual 
Sim 02 28,57% 
Não 05 71,43% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 
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Na Tabela 4, observa-se que a empresa conta com três eletricistas e três 

auxiliares fazendo equilíbrio nos processos.  

Sobre a remuneração, todos os colaboradores concordam que o salário e 

horas extras são adequados a suas funções. Já os benefícios alguns levam em 

consideração o vale transporte, que são oferecidos apenas para os que moram 

longe da empresa, por isso há divisão entre opiniões neste caso, pois alguns 

ganham o vale transporte e vêm isso como um benefício. 

Na Tabela 5, percebem-se as opiniões dos colaboradores em relação à 

valorização na empresa e possíveis motivos para a rotatividade: 

 

Tabela 5 - Valorização e possíveis motivos da rotatividade 
Você se sente valorizado como colaborador na empresa? 

 Frequência Percentual 
Sim 03 42,86% 
Não  01 14,28% 
Às vezes 03 42,86% 
Total 07 100% 

Você percebe que seu chefe reconhece o seu trabalho? 
 Frequência Percentual 

Sim 03 42,86% 
Não 0 0 
Às vezes  04 57,14% 
Total 07 100% 

Você pensa em procurar outro emprego? 
 Frequência Percentual 

Sim 0 0 
Não  06 85,72% 
Às vezes  01 14,28% 
Total 07 100% 

Quais os motivos abaixo fazem você faltar ao trabalho? 
 Frequência Percentual 
Chuva 0 0 
Doença familiar 03 42,86% 
Outros 04 57,14% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Na Tabela 5 verifica-se que a visão dos funcionários em relação à valorização 

na empresa 42,86% se sentem valorizados, alguns sentem dúvida se seu 

desempenho esta sendo valorizado, assim para um certo colaborador á uma 

possiblidade de procurar outro emprego. Aí esta a importância do feedback do líder 

para seus colaboradores, eles precisam saber se estão evoluindo ou não dentro da 

empresa, pois isso se torna um fator de motivação caso o feedback seja positivo, 

caso seja negativo, abre possibilidades de melhorar onde estão errando.  
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Os motivos que fazem os colaboradores faltarem ao trabalho está relacionado 

a doenças na família ou a outros motivos colocados por eles. 

Na Tabela 6, verifica-se se os colaboradores utilizam ou não equipamentos de 

segurança e quais os principais problemas de relacionamento na organização: 

 

Tabela 6 - Utilização de  equipamentos de segurança e principais problemas de relacionamentos na 
organização 

Você utiliza equipamentos de segurança? 
 Frequência Percentual 

Sim 06 85,71% 
Não 01 14,29% 
Às vezes  0 0 
Total 07 100% 

Quais os principais problemas de relacionamento que existe na empresa? 
 Frequência Percentual 
Falta de comunicação  03 42,85% 
Falta de confiança  02 28,57% 
Falta de espirito de equipe 01 14,29% 
Outros 01 14,29% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Através da Tabela 6, verifica-se que apenas um colaborador não utiliza os 

equipamentos de segurança, e verificando os questionários, foi observado que o 

mesmo assinalou que exerce a função de almoxarife, assim, não necessita de 

equipamento, os restantes todos utilizam.  

Segundo os colaboradores, o principal problema de relacionamento da 

empresa está relacionado à falta de comunicação entre todos, seguido em falta de 

confiança. Cabe analisar esses resultados e conversar com os colaboradores. 

A Tabela 7 apresenta as relações interpessoais dos colaboradores com a 

empresa. 

Tabela 7 - Relações interpessoais dos colaboradores com a empresa 
Continua... 

Assinale a opção que mais motiva você no trabalho 
 Frequência Percentual 
Salário 01 14,29% 
Progressão de carreira 0 0 
Horário de trabalho 03 42,85% 
Reconhecimento 02 28,57% 
Ambiente de trabalho 01 14,29% 
Total 07 100% 
As pessoas na sua área, incluindo você, como se sentem no termo estabilidade de emprego? 
 Frequência Percentual 
Seguro 06 85,71% 
Inseguro  01 14,29% 
Total 07 100% 
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Conclusão 

Você e seus colegas de trabalho tem liberdade de expressar o que pensam? 
 Frequência Percentual 

Sim 03 42,86% 
Não 02 28,57% 
Às vezes 02 28,57% 
Total 07 100% 

Você precisa pedir aprovação de seu chefe para fazer melhorias à forma de fazer seu 
trabalho? 

 Frequência Percentual 
Sim 04 57,14% 
Não  01 14,29% 
Às vezes 02 28,57% 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Identifica-se, na Tabela 7, que o fator mais motivador na empresa é o horário 

de trabalho, talvez por tratar de que o gestor ajusta seus horários de trabalhos com 

os compromissos de estudo dos colaboradores seja um fator de motivação. A 

maioria dos colaboradores se sente seguro em estabilidade no emprego. 

As opiniões sobre o trabalho está dividida, pois mais da metade diz que tem 

essa liberdade, já o restante por algum motivo prefere não expressar seus 

pensamentos sobre as tarefas.  

A maioria dos colaboradores respondeu que precisam pedir a permissão do 

superior para melhorar a forma do seu trabalho, uns colocaram às vezes, já outros 

não, a situação está dividida entre alguns, possivelmente os que estão a mais tempo 

na empresa não precisam mais pedir autorização.  

Na Tabela 8, observa-se a relação dos colaboradores em relação ao dia a dia 

da empresa. 

 

Tabela 8 - Relação dos colaboradores em relação ao dia a dia da empresa 
Continua... 

Existe disputa entre as pessoas com quem você trabalha? 
 Frequência Percentual 

Sim 0 0 
Não 04 57,14% 
Às vezes  03 42,86% 
Total 07 100% 

A empresa oferece treinamento adequado a sua função? 
 Frequência Percentual 

Sim 04 57,14% 
Não 0 0 
Às vezes 03 42,86% 
Total 07 100% 

Como você avalia a convivência no trabalho? 
 Frequência Percentual 
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Conclusão 

Boa 07 100% 
Ruim 0 0 
Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Através da Tabela 8, identifica-se que há possíveis disputas entre os 

colaboradores dentro da empresa, o motivo talvez seja a insegurança em continuar 

na organização. Já na questão de treinamentos, a empresa oferece aquilo que os 

serviços pedem, caso precise de um curso específico para algum trabalho é 

fornecido, caso contrário, não. Todos os colaboradores assinalaram como boa a 

convivência no trabalho, isso se deve ao trabalho em equipe, que é desenvolvido na 

maioria dos serviços. 

 

Tabela 9 - Processo de aperfeiçoamento pessoal 
Vocês se ajudam nas funções? 

 Frequência Percentual 
Sim 03 42,86% 
Não  01 14,28% 
Às vezes  03 42,86% 
Total 07 100% 

A empresa estimula os colaboradores a estudarem? 
 Frequência Percentual 
Sim 05 71,43% 
Não 01 14,28% 
Às vezes 01 14,28% 
Total 07 100% 

A empresa oferece oportunidade de crescimento profissional? 
 Frequência Percentual 

Sim 04 57,14% 
Não 0 0 
Às vezes 03 42,86% 

Total 07 100% 
Fonte: Dados obtidos através da entrevista com os colaboradores em agosto/2019. 

Nas distribuições das tarefas na empresa, identificou-se que os colaboradores 

estão divididos na ajuda das funções, assim, conclui que alguns se ajudam e são 

ajudados, já outros preferem fazer sozinhos.  

Verifica-se que a maioria dos colaboradores é incentivada a continuarem os 

estudos. Já em crescimento profissional, está dividida, 57,14% dos colaboradores 

vêm o crescimento dentro da empresa, já 42,86% não estão convicto. 
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4.4 LEVANTAMENTO DO NÚMERO E MOTIVO DA SAÍDA DOS 

COLABORADORES DE JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019 

Para atender o alcance dos objetivos foi realizada uma busca nos arquivos 

nos quais relatam os desligamentos e seus motivos.   

No Quadro 10, encontram-se os dados relacionados com o número de 

desligamento de colaboradores na empresa nos meses de janeiro a agosto de 2019 

de acordo com os documentos da organização: 

 

Quadro 10 - Número de colaboradores desligados de janeiro a agosto de 2019 
Numero de colaboradores desligados de janeiro a agosto de 2019 

Mês Quantidade Motivos registrados da 
demissão 

Janeiro 01 Falta de compromisso com a 
empresa (sem justa causa). 

Fevereiro 01 Atrasos diários (sem justa 
causa). 
 

Março 
 

0  

Abril 
 

0  

Maio 
 

0  

 
Junho 

 
02 

Atrasos diários ( sem justa 
causa) 
Pedido demissão 

Julho 01 Sem aptidão ao cargo (sem 
justa causa). 
 

 
 
Agosto 

 
 

02 

Faltas constantes sem 
justificativas (justa causa) 

Atrasos diários (sem justa 
causa). 

Total 07  

Fonte: Dados obtidos através do documento fornecido pela empresa em agosto/2019. 

Como se observa no Quadro 10, praticamente os motivos das saídas está 

relacionadas com faltas e atrasos, o não comprometimento com a empresa, e a falta 

de aptidão ao cargo. 

Ainda se verifica que seis das demissões são de iniciativa da empresa. 
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Porém, identifica-se que os próprios colaboradores fazem sua demissão 

acontecer, pois o básico que se espera por parte dos colaboradores com a 

organização é o compromisso com a empresa e o básico da função que irá exercer.  

A falta de mão de obra qualificada, experiência na função, implica  

contratação de colaboradores inexperientes, mas, na expectativa de que eles no 

decorrer dos trabalhos, consigam aprender e conquistar novos conhecimentos, 

quando isso não acontece, volta acontecer às demissões por falta de aptidão ao 

cargo.  

As empresas deveriam observar todas as etapas relacionadas ao processo de 

gestão de pessoas, por que, por exemplo, se o processo de agregação que é 

responsável pelo ingresso das pessoas por meio do recrutamento e seleção não for 

eficaz, acaba prejudicando os demais processos, como acontece em parte na 

empresa estudada. 

 

4.5 SUGESTÕES DE AÇÕES PARA MELHORIAS 

Com base no resultado da pesquisa, foram apresentadas as seguintes sugestões 

para a empresa pesquisada. 

01- Definições de critérios para contratação de colaboradores; 

Considerando o tipo de atividade é interessante procurar contratar 

profissionais com o perfil mais adequado em relação às funções da empresa, 

podendo apresentar os critérios no momento da divulgação da vaga para facilitar a 

contratação; 

02- Incentivar a continuidade do estudo  

A empresa já incentiva aos estudos verbalmente, mas um programa de 

incentivo financeiro ou de liberação dos colaboradores de dentro da empresa 

poderia ser uma alternativa de retenção; 

03- Oferecer pequenas recompensas semanais vinculadas a metas de 

assiduidade; 

Criar indicadores semanais para incentivar a assiduidade como: entradas 

para o cinema, lanches, entre outros, de acordo com a idade respectiva dos 

colaboradores que sejam atrativas, assim os incentivariam a regrar suas faltas para 

realmente quando necessitado, para não perder as recompensas semanais. 

04- Implantar treinamentos mais constantes dentro e fora da empresa;  
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A empresa, como explicado anteriormente, oferece treinamentos, mas apenas 

quando necessário para o serviço, é interessante sempre que tiver oportunidades 

incentivarem e abrir espaço para os colaboradores participarem de treinamentos.  

05-Implantar entrevistas de desligamento; 

 Para detectar as reais causas da saída dos colaboradores, utilizando também 

em determinados casos o questionário aberto, que deixa livre para respostas 

descritivas de sua opinião. Ao final do trabalho está em anexo um modelo de 

entrevista de desligamento. 

06- Fazer um estudo para adotar um sistema alternativo de recompensas 

financeiras e não financeiras.  

Como é um sistema de remuneração que procura vincular o desempenho 

imediato, a recompensa e a motivação pode ser uma estratégia para ao mesmo 

tempo buscar o comprometimento e diminuir a rotatividade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rotatividade é um dos motivos de preocupação na maioria das empresas no 

cenário de competição globalizada. Nesse contexto, a competitividade implica 

oferecer produtos e serviços diferenciados para satisfazer o cliente, reforçando a 

importância das práticas e politicas para administrar os colaboradores para 

possibilitar a permanência nas empresas, evitando custos com a rotatividade de 

pessoas, considerando que a cada saída de um colaborador, normalmente, segue 

de uma admissão, e este giro acaba tendo um custo alto e significativo.  

O objetivo geral foi de propor formas de reduzir o índice de rotatividade em 

uma empresa do ramo de prestação de serviços, sendo estudados vários fatores 

para contribuir com a empresa nesse assunto. 

Na caracterização da empresa foi possível diagnosticar os percentuais de 

índice de rotatividade mês a mês, sendo todos acima do esperado. Em seguida na 

verificação das práticas de gestão de pessoas na empresa foi possível observar que 

existe um contentamento da parte dos colaboradores com a remuneração, foram 

consideradas boas às condições físicas e de segurança no trabalho oferecendo 

equipamentos de segurança. Aspectos que foram apontados pelo gestor e 

confirmados com os colaboradores no questionário.  

Quanto à identificação do perfil dos colaboradores constatou que 100% são 

masculinos, nenhum tem ensino superior completo, alguns com ensino médio e 

outros com ensino fundamental, com idades que variam de 18 a 51 anos.  Na 

percepção dos colaboradores falta o espírito de equipe entre eles e também com 

seu gestor, há uma insatisfação dos mesmos com a comunicação entre eles e o 

gestor bem como uma falta de confiança em seus trabalhos. Mas também vale 

destacar que a maioria estava satisfeito com seu salário e horário de trabalho, sendo 

flexíveis os horários para os que pretendem estudar. Quanto ao levantamento e 

motivos das saídas da empresa de janeiro a agosto de 2019, percebe-se que está 

mais concentrada no mês de junho e agosto, que na opinião do gestor relaciona-se 

à falta de comprometimento com a empresa. 

O resultado ainda mostrou que não existem práticas diferenciadas para 

retenção dos colaboradores, especialmente no cargo de auxiliar eletricista onde a 

rotatividade mais aparece. O estudo traz fatores como a falta de critérios para a 
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contratação, o incentivo aos estudos é apenas verbal e não com algum programa de 

incentivo, recompensas para as metas de assiduidades, treinamentos mais 

constantes, entrevistas de desligamentos para entender a rotatividade e um estudo 

de recompensas financeiras e não financeira para motivar os colaboradores. 

Em um sentido mais amplo, a perda de colaboradores também significa perda 

de conhecimento, capital intelectual, inteligência, entendimento e domínio dos 

processos, perda de conexões com os clientes, mercados e negócios. Tendo em 

vista a participação e atenção do gestor e colaboradores para este trabalho facilitou 

muito a coleta dos dados para a pesquisa. Para a acadêmica o estudo permitiu 

verificar em uma empresa parte do aprendizado adquirido no curso, especialmente 

aos temas relacionados com o da pesquisa. Considerando que o gestor está 

receptivo a elaboração de novos trabalhos, recomenda-se um estudo para 

implantação de programas de recompensas financeiras e não financeiras por meio 

de alternativas criativas, sendo inclusive uma das sugestões apresentadas no 

trabalho como forma de aumentar a retenção dos talentos na organização, fortalecer 

a força de trabalho com a estabilidade dos colaboradores, bem como, otimizar o 

alcance dos objetivos organizacionais, tornando o ambiente de trabalho mais 

saudável e feliz onde as pessoas terão vontade de continuar fazendo parte desse 

time ganhador. 



46 
 

REFERÊNCIAS 

 
AQUINO, Cleber Pinheiro. Administração de Recursos Humanos: Uma 
introdução. São Paulo: Atlas, 1980. 
 
BAUER, Martin. Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual 
prático. Tradução de Pedrinho Guareschi. Rio de Janeiro: Vozes, 2017. 
 
CAXITO, Fabiano de Andrade. Recrutamento e Seleção de Pessoas. Curitiba: 
IESDE Brasil S.A, 2008. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier,  2004. 
 
CORRÊA, Marilda Ciribelli. Como elaborar uma dissertação de mestrado através 
da pesquisa científica. Rio de Janeiro: 7Letras, 2003. 
 
DEVENPORT, Thomas O. O capital humano: o que é e por que as pessoas 
investem nele. Tradução: Rosa S. Krausz. São Paulo: Nobel, 2001. 
 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e 
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
FIDELIS, Gilso José. Gestão de Pessoas: estrutura, processos e estratégias 
empresariais. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
 
GASKELL, George; BAUER, Martin W. Pesquisa qualitativa com texto: imagem e 
som: um manual prático. Rio de Janeiro: Vozes, 2017. 
 
GERTLER, Paul J. et al. Avaliação de Impacto na Prática.  Rio de Janeiro. 2 ed. 
Editora: BID, 2018. 
 
GIANNASI-KAIMEN, Maria Júlia. et al. Normas de documentação aplicadas a 
saúde. Rio de Janeiro: E-papers, 2008. 
 
GIL, Antonio Carlos. Teoria Geral da Administração: dos clássicos à pós-
modernidade. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
GRESSLER, Lori Alice. Introdução a pesquisa. 1. ed. São Paulo: Loyola, 2003. 
 
GRESSLER, Lori Alice. Introdução a pesquisa. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
HONORATO, Gilson. Conhecendo o marketing. São Paulo: Manole, 2004. 
 
JUNIOR, Joubert Rodrigues dos Santos. NR – 10: segurança em eletricidade, uma 

visão prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 



47 
 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. 
São Paulo: Saraiva, 2005.  
 
LACOMBE, Francisco José Masset; HELBORN, Gilberto Luiz José. Recursos 
Humanos: Princípios e tendências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de recursos humanos – PRH: 
conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007.  
 
LOPES, Jorge. O fazer do trabalho científico em ciências sociais aplicadas. 
Recife: Universitária da UFPE, 2006. 
 
LUZ, Ricardo. Gestão do clima organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MACÊDO, Ivanildo Izaias. et al. Aspectos comportamentais da gestão de 
pessoas. Rio de Janeiro:FGV, 2017. 
 
MANN, Rebecca B. Comportamentos conflituosos – Como lidar com 
“empregados-problemas”. Tradução Maria de Fátima Marques. São Paulo: Nobel, 
1995. 
 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao 
estratégico. 3. ed. São Paulo: Futura. 2005. 
 
MARRAS, Jean Pierre, et al,. Gestão estratégica de pessoas: conceito e 

tendências. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MENDES, Antonio. Custo de software: planejamento e gestão. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014. 
 
MILL, Robert Christie. Resorts: administração e operação. 3.ed. São Paulo: 
Bookman, 2003. 
 
PÁDUA, Elisabete Matalio Marchesini. Metodologia da pesquisa: Abordagem 
teórico-prática. 13 ed. São Paulo: Papirus, 2007. 
 
PEREIRA, Alexandre Demetrius. Tratado de segurança e saúde ocupacional: 

aspectos técnicos e jurídicos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 
PEREIRA, Júlio Cezar R. Análise de dados Qualitativos: Estratégias 
metodológicas para ciências da saúde, humana e social. 3 ed. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2004. 
 
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de 
pessoal. 4. ed. São Paulo: LTr, 2004. 
 



48 
 

REICHEL, Harduin. Treinamento e Desenvolvimento. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 
2008. 
 
RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
RIBEIRO, Antonio de Lima. Administração de recursos humanos: do operacional 
ao estratégico. 15. ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 
 
RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da administração. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: Métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
 
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projeto de estágio e pesquisa em 
administração. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
SANTOS, Marian Cristina; BAPTISTA, Patrícia Campos Pavan. Gestão de pessoas 
e comportamento organizacional em instituições de saúde. São Paulo: SENAC, 
2017. 
 
SCHWARZ, Rodrigo Garcia. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

 

SNELL, SOHLANDER, Scott, George. Administração de recursos humanos. 14. 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

SHERIDEAN, Kevin. Construindo uma cultura magnética: como atrair e manter 
profissionais talentosos para criar uma força de trabalho engajada e produtiva. 
São Paulo: Editora DVS, 2013. 
 
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
SOUZA, Vera Lúcia. et al. Retenção de Talento e valorização profissional. Rio de 
Janeiro: FGV, 2015. 
 
TACHIZAWA, FERREIRA, FORTUNA, Tackeshy, Victor Claúdio Paradela e Antonio 
Alfredo Mello. Gestão de Pessoas: uma abordagem aplicado ás estratégias de 
negócios. 5. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 
TACHIZAWA, FERREIRA, FORTUNA, Tackeshy, Victor Claúdio Paradela e Antonio 
Alfredo Mello. Gestão de Pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de 
negócios. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV,2004. 
 
TANAKA, Oswaldo Y. Avaliação de Programas de saúde do adolescente: Um 
modo de fazer. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004. 
 
TANKE, Mary L. Administração de recursos humanos em hospitalidade. 
Thomson, 2004. 
 



49 
 

TREFF, Marcelo. Gestão de pessoas: olhar estratégico com foco em competências. 
1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 
 
VERGARA, Sylvia Constante. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2000. 
VILLALON, Francisco Muro. Gestão Eficaz de Recompensa. Coimbra, 2019. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e método. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

ANEXOS 

Anexo I – Levantamento de saídas do período de janeiro a agosto de 2019 
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APÊNDICES 

Apêndice I – Questionário aplicado ao gestor da empresa 
 

1- Como a empresa identifica a necessidade de contratar novos 
colaboradores? 

2- Quais os critérios utilizados para execução do recrutamento e seleção de 
pessoas? 

3- Quais as dificuldades que a empresa encontra na hora da seleção de 
pessoas? 

4- Quais os requisitos básicos que a empresa considera necessários? 
5- Como os colaboradores tem conhecimento de suas atribuições e 

responsabilidades? 
6- De que forma os colaboradores são avaliados e quem avalia? Como os 

colaboradores recebem o feedback? 
7- Os colaboradores demonstram satisfação com sua remuneração? 
8- Em sua opinião até que ponto o salário influencia na motivação dos 

colaboradores? 
9- Sobre treinamentos, quais são oferecidos pela empresa? 
10- A empresa oferece oportunidade de crescimento profissional? De que 

modo? 
11- A empresa estimula o estudo dos colaboradores? 
12- Como são mantidas as boas condições no ambiente de trabalho? 
13- Que tipo de equipamentos de segurança os colaboradores utilizam para o 

trabalho? 
14- Como é o relacionamento com o superior hierárquico? 
15- Os colaboradores têm liberdade para sugestões ou reclamações? Como é 

feito? 
16- Há muita rotatividade? Qual o motivo que você atribui como causa? 
17- Há algum período em que a rotatividade de colaboradores aumenta? 
18- Quais medidas a empresa adota para reter os colaboradores? 
19- Quais procedimentos são utilizados quando os colaboradores faltam sem 

justificativa? 
20- Qual o índice de absenteísmo na empresa? 
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Apêndice II – Questionário aplicado aos colaboradores da empresa  

1- Gênero 
( ) Feminino  ( ) Masculino 

2- Idade 
( ) 18 até 25 anos  ( ) 26 até 30 anos ( ) 31 até 35 anos ( ) 36 até 40 
anos ( ) 41 até 50 anos ( ) Acima de 51 anos.  

3- Estado Civil 
( ) Solteiro  ( ) Casado  

4- Escolaridade 
( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental completo        
( ) Ensino médio completo             ( ) Ensino médio incompleto 
( ) Superior  completo             ( ) Superior Incompleto 

5- Atualmente estuda? 
( ) Sim  ( ) Não 

6- Por que não esta estudando? 
( ) Horário de trabalho ( ) Salário ( ) Idade ( ) Não tem interesse
 ( ) Outros 

7- O meio que a empresa utiliza para contratar os colaboradores é de 
conhecimento de todos? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

8- Como você soube que a empresa estava precisando de colaborador? 
( ) Rádio  ( ) Jornal ( ) Internet ( ) Amigos ( ) Outros 

9- Qual o seu cargo na empresa? 
( ) Gerente ( ) Almoxarife ( )Eletricista ( ) Auxiliar de eletricista 

10-  Sua remuneração (hora extra) é adequada ao trabalho que você faz? 
( ) Sim  ( ) Não  

11-  A empresa oferece benefícios? 
( ) Sim  ( ) Não 

12-  Você se sente valorizado como colaborador na empresa? 
( ) Sim  ( ) Não   ( ) Às vezes 

13-  Você percebe que seu chefe reconhece o seu trabalho? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

14-  Você pensa em procurar outro emprego? 
( ) Sim  ( ) Não   ( ) Às vezes 

15-  Quais os motivos abaixo fazem você faltar ao trabalho? 
( ) Chuva ( )Doença familiar ( ) Outros 

16-  Você utiliza equipamentos de segurança? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

17-  Quais os principais problemas de relacionamento que existe na empresa? 
( ) Falta de comunicação ( ) Falta de confiança ( ) Falta de espírito de 
equipe              
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( ) Outros 

18- Assinale a opção que mais motiva você no trabalho 

( ) Salário  ( ) Progressão de carreira  ( ) Horário de trabalho 
 ( ) Reconhecimento ( ) Ambiente de trabalho 

19- As pessoas na sua área, incluindo você, como se sentem no termo 
estabilidade de emprego? 

( ) Seguro  ( ) Inseguro 

20- Você e seus colegas de trabalho tem liberdade de expressar o que 
pensam? 

( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 
21-  Você precisa pedir aprovação de seu chefe para fazer melhorias à 

forma de fazer seu trabalho? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

22- Existe disputa entre as pessoas com quem você trabalha? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

23- A empresa oferece treinamento adequado a sua função? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

24- Como você avalia a convivência no trabalho? 
( ) Boa  ( ) Ruim 

25- Vocês se ajudam nas funções? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

26- A empresa estimula os colaboradores a estudarem? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 

27- A empresa oferece oportunidade de crescimento profissional? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Às vezes 
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Apêndice III - Entrevista de Desligamento  

Entrevista de desligamento 

 

1. Qual o motivo do seu desligamento? 

a) Motivo principal: 

b) Motivos secundários: 

c)  

2. Qual o seu setor?  Qual o seu cargo? 

Departamento?  Tempo de empresa? 

 

3. Qual a sua opinião sobre seu: 

a) Cargo: 

 

b) Salário:  

 

c) Benefícios sociais: 

 

d) Supervisor ou liderança: 

 

e) Condições de trabalho: 

 

f) Políticas e práticas de RH: 

 

g) Oportunidades de crescimento: 

 

h) Treinamento: 

 

4. Como era sua relação a supervisão? 

 

5. Como era sua relação com os colegas? 

 

 

6. O que você achava de seu horário de trabalho? 

 

7. Atendimento no geral do seu supervisor ou do RH? 

 

 

8. Alguma questão ou observação que você queira deixar oara melhorar as 

condições de trabalho em nossa empresa: 
 


