
CIRO ANTÔNIO PEREIRA LEMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repercussões do turnover na 
indústria calçadista de Nova Serrana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo 

2010 

 



  

CIRO ANTÔNIO PEREIRA LEMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repercussões do turnover na 
 Indústria calçadista de Nova Serrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedro Leopoldo 

2010 
 
 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 
Profissional em Administração das Faculdades 
Integradas de Pedro Leopoldo, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Administração. 

Área de concentração: Gestão da Inovação e 
Competitividade 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Paixão Anastácio 
de Paula 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às minhas quatro mulheres: 

     Janete, Gabriela, Jordânia e Clara Mariah. 

Com elas aprendo continuamente e nelas encontro 

razão de sobra para continuar a caminhada.  



  

AGRADECIMENTOS 

Deus, a quem tudo pertence, por eu existir.  

Janete, minha esposa e meu amor. Pela paciência e carinho com que, principalmente nas 

manhãs de sábados de aula, bem cedinho, preparava aquele café animador; menos pelo café, 

mas muito mais pelo carinho. Participativa, revisora e crítica dos meus trabalhos escolares: 

algumas broncas, sugestões e até aplausos. Enfim, companheira para tudo.  

Gabriela, Jordânia e Clara Mariah, que acabou de chegar. Minhas filhas. Fontes de energia, de 

consumo de minhas energias, de muita alegria e de inspiração. Na ordem: geração Y, geração 

Z e geração que não se faz a menor idéia de como será. Só sei que as amarei eterna, 

incondicional e intensamente.  

Ciro, meu pai. Deus o chamou tão jovem, mas permitiu que ele nunca nos abandonasse.  

Terezinha, minha mãe. Viúva com sete filhos pequenos. Pelo exemplo de vida. Desde o 

princípio ensinou-nos, do seu jeito, o significado das palavras: fé, determinação e 

perseverança.  

Lucimar e Dara, minhas amigas. Pelas orações e pela torcida. Sempre sonharam, acreditaram, 

incentivaram e assumiram que tudo chegaria a bom termo.  

Presidentes e funcionários dos sindicados dos empregadores e empregados do setor calçadista 

de Nova Serrana e, em especial, aos empresários, que tornaram possível a realização das 

entrevistas, imprescindíveis para a conclusão deste trabalho. 

Todos os meus professores e, em especial: 

Cláudio Paixão. Buscava-se um orientador.  O professor Cláudio mostrou e demonstrou que o 

sério trabalho científico pode acontecer num ambiente de alegria e amizade. Além da valiosa 

e indispensável orientação, contabiliza-se mais um amigo.   

Domingos Giroletti. Desde o início mostrou-nos como é sábio fazer a leitura pela planta e 

indicou-nos a trilha mais adequada naquele princípio de caminhada.  

Maria Celeste. Cuidado e dedicação a cada um de nós. De verdade, uma educadora. 



  

Lúcio Flávio. Exigente, porém atencioso e solidário. Com certeza um grande educador. 

Mauro Sudano. Deixou-nos ainda pelo meio do caminho. Deus o chamou para missões 

maiores. Transpareceu inteligência, ensinou com simplicidade e, para sempre, vai inspirar 

admiração e respeito. 

Vera Cançado. Pela destacada participação no processo de qualificação, oferecendo 

contribuições generosas, seguras e pertinentes.  

Todos os meus colegas de mestrado, nossa turma de março - 2008 e, em especial...  

Juliana e Welton. Pela saudável parceria e apoio pessoal. Troca de idéias e informações. 

Isabella e, novamente, Welton. Elos fortes de nossa corrente. Integração e interação 

permanente do grupo. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Prefira afrontar o mundo servindo à sua 

consciência, a afrontar sua consciência para 

servir o mundo.” 

     

   Humberto de Campos 

 



  

RESUMO 

Grande parte das pesquisas sobre turnover busca investigar causas. Os efeitos são, 
notadamente no Brasil, pouco estudados. O objetivo principal deste trabalho foi identificar e 
analisar as consequências do turnover para as empresas do polo calçadista de Nova Serrana. 
Partiu-se de pesquisa bibliográfica, na qual foram levantados, em estudos realizados sobre o 
tema, conceitos, determinantes, implicações na gerência das organizações e suas possíveis 
consequências. A segunda parte da pesquisa caracterizou-se como investigação exploratória, 
de caráter predominantemente qualitativo, a partir de análise documental e pesquisa de 
campo. Foram entrevistados 14 representantes de empresas caracterizadas por um tempo 
mínimo de 5 anos de existência e por uso intensivo de mão de obra.   Em posse dos dados 
coletados sobre a movimentação de pessoal e das entrevistas, foram apurados os índices de 
turnover, os principais determinantes, as possíveis ações para redução dos elevados índices e 
as consequências negativas e positivas. A indústria calçadista de Nova Serrana revelou índices 
anuais de turnover acima de 80%, considerados altos e preocupantes, especialmente quando 
comparados com os de outros setores da indústria nacional.  Para um efetivo gerenciamento 
do turnover, considerou-se, neste trabalho, a necessidade de melhor compreensão do 
fenômeno, em especial quanto às suas consequências que, além de negativas, podem também, 
ainda que menos evidentes e mais difíceis de quantificar, ser positivas.  
 
Palavras chave: Turnover. Determinantes do Turnover. Gerenciamento do Turnover. 
Consequências do Turnover. Indústria Calçadista. 
 



  

ABSTRACT  

Most research on turnover seeks to investigate its causes. Its effects are quite notably less 
studied in Brazil. The main purpose of this paper was to identify and analyze the 
consequences of turnover in companies of the shoemaking industrial pole of Nova Serrana. 
The study began with a review of the literature from which concepts, causes, implications on 
organizational management and its possible consequences. The second part of the research 
has been of exploratory, mostly qualitative character, assessing documents and field research. 
Fourteen representatives from factories established at least 5 (five) years before, which rely 
heavily on workforce were interviewed. With data on local turnover and from interviews, the 
rate of turnover, its principal determinants, possible action to reduce elevated rates and 
negative and positive consequences were assessed. Assessment showed that the shoemaking 
industry of Nova Serrana presents turnover higher than 80%, figure considered high and 
disconcerting, especially in comparison with other sectors of the national industry. The need 
of a better understanding of turnover was considered in this study, for effectively managing 
the phenomenon, especially concerning its consequences, proving that in addition to negative 
effects, positive ones may emerge, although not as evidently or easily quantified. 

Key words: Turnover. Determinants of Turnover. Management of Turnover. Consequences 

of Turnover. Shoemaking Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cotidiano das relações organizacionais sugere que as empresas conhecem apenas 

superficialmente as consequências do turnover, ou rotatividade de pessoal. Representado pelo 

fluxo de entrada e saída das pessoas numa organização ou setor de atividade num determinado 

período, o fenômeno pode ter efeitos tanto negativos quanto positivos.  

De acordo com Mobley (1992), a inabilidade em atrair e, principalmente, manter empregados 

em seus quadros, especialmente os bem adaptados e capacitados, é um fator que contribui 

para a ineficiência das organizações. Roesch (1992) afirma que, embora haja o 

reconhecimento da importância do fenômeno na gestão das organizações, no Brasil, poucas 

empresas preocupam-se em avaliar a questão, situação que parece perdurar até os dias atuais. 

Por outro lado, embora existam diversos estudos sobre as possíveis causas, não foram 

encontradas pesquisas, no Brasil, que cuidassem, especificamente, da identificação e análise 

das consequências do turnover.  

Nos últimos anos, o incremento no uso da tecnologia bem como o crescimento das relações 

internacionais, da economia do conhecimento e da economia de mercado produziram reflexos 

importantes nas relações com os trabalhadores, modificando o ambiente das organizações. 

Bastos (1993) destaca que a busca de produtividade e qualidade faz com que apareçam novas 

perspectivas de se lidar com o patrimônio humano das organizações. O autor afirma que as 

inovações tecnológicas se frustram ou perdem sua força se a organização não dispõe de um 

patrimônio humano comprometido com o trabalho e que nele encontre condições de 

autorrealização e crescimento. Oliveira (1996), analisando também a reestruturação no 

mercado de trabalho, afirma que permanecem ocupações para trabalhadores em tempo 

integral, que há os trabalhadores em tempo parcial e trabalhadores casuais, porém a tendência 

é empregar cada vez mais uma força de trabalho flexível.  

Para Malvezzi (1999), a competitividade vem obrigando as empresas a reverem suas 

estratégias de produção. Este autor acredita ser muito difícil qualquer negócio sobreviver fora 

do binômio: automação/decisões artesanais. Embora a automação elimine postos de trabalho, 

raros são os casos em que os custos dos negócios são competitivos sem a existência de 

processos automatizados.  Malvezzi (1999) afirma ainda que, nesse ambiente, o trabalhador 

deve ser um crítico de seu trabalho e da atividade de sua empresa e se apropriar de seu próprio 

desenvolvimento para competir no mercado de trabalho, da mesma forma que as empresas 
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competem entre si.  Para o autor, uma das dificuldades que se tem observado para a 

manutenção dos empregos é a própria insegurança dos empregados, que preferem trabalhar 

sob a tutela e orientação de alguém. 

A crescente competitividade, no entanto, determina a necessidade de efetiva participação, 

envolvimento e empenho de empregados com elevado padrão de comprometimento. Isso se 

faz necessário para a efetiva realização de estratégias, objetivos e metas, que serão 

fundamentais para a estabilidade e sobrevivência das empresas.  Diante disso, perder talentos 

em um ambiente extremamente competitivo pode comprometer os resultados há muito 

conquistados. Logo, as organizações que desejam sobreviver, se manter e crescer em um 

ambiente sem fronteiras devem adotar políticas agressivas de manutenção de recursos 

humanos, notadamente em se tratando de pessoas comprometidas e qualificadas (FERREIRA; 

SIQUEIRA, 2005).    

Roesch (1992) afirma que, no Brasil, as taxas de turnover são muito altas, representando cerca 

de 50% do pessoal ocupado, considerado o período anual. Além disso, a maior parte desta 

taxa (quase 70%) refere-se a desligamentos efetuados pelas empresas. Embora as informações 

da autora sobre taxas de turnover sejam do início da década de 1990, com base no cenário 

daquela época, os dados atuais não são muito diferentes. Segundo pesquisa do IEDI - Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (2005), realizada para o período 2001-2004, 

setores como os de calçados e couro, vestuário e têxtil registraram taxas de turnover, 

apresentadas no referido estudo como taxas de desligamento, de 3,8% - média mensal Brasil - 

que, quando projetadas para o período anual, significam 45,6%. Taxas menores foram 

observadas pela pesquisa do Instituto em setores como indústria geral e indústria de 

transformação que apresentaram taxas de desligamento – média mensal Brasil - de 3,0%  

(36% anual). Houve setores, no entanto, que registraram taxas de desligamento, segundo o 

mesmo critério, mais expressivas. Assim, o de refino de petróleo e álcool apresentou 5,4% de 

média mensal (64,8% anual) e o de fumo registrou 10,4% (124,8% para o período anual). O 

Instituto concluiu que, em termos setoriais, a taxa de rotatividade tende a ser mais elevada nos 

setores industriais com produção marcadamente sazonal e nos setores tradicionais, na medida 

em que estes requerem menor qualificação de mão de obra.  

Orellano e Pazello (2006) apresentam outro importante indicador de turnover, que é a 

percentagem de trabalhadores que não chega a acumular dois anos de trabalho na mesma 
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empresa. Para o período considerado pelo estudo, 1990-2000, a média foi de 48,6% no Brasil, 

considerando apenas o trabalho formal. Para os países europeus desenvolvidos, essa 

percentagem era de 21,5% e, para os Estados Unidos, que têm um mercado de trabalho 

bastante flexível, a percentagem não atinge 40%.  

Quando se volta para a indústria de calçados instalada em Nova Serrana, no estado de Minas 

Gerais, a intensa rotatividade de pessoas passa a ser motivo de atenção e preocupação. 

Calculados pela fórmula geral do índice de turnover, como demonstrado no capítulo 5 deste 

estudo, o polo calçadista apresenta números superiores a 80% para os anos de 2007 e 2008, 

considerando apenas os trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Referidos cálculos 

tomaram por base os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Cadastro 

Geral de Empregados e desempregados - MTE/CAGED (2009). Essa preocupação fica ainda 

mais evidente quando se considera o cenário atual do setor calçadista mundial. Nesse 

ambiente, qualidade, diversificação e produtividade, naturalmente prejudicados por elevados 

índices de turnover, são fatores fundamentais para a sobrevivência do setor no Brasil e, 

especialmente, em Nova Serrana.  

O setor de calçados no mundo vem experimentando uma importante e significativa mudança. 

Nos países desenvolvidos, os grandes mercados massificados, de produtos padronizados, 

estão dando lugar a produtos que incorporam design e qualidade de forma mais intensa. O 

cenário mundial apresenta duas características bem destacadas. A primeira aponta para a 

existência de uma nova divisão do trabalho na qual, países emergentes, que possuem grande 

disponibilidade de mão de obra a baixo custo, estão se encarregando, mais intensamente, do 

processo de fabricação. O acabamento, design e ações de marketing ficam, cada vez mais, a 

cargo dos países desenvolvidos. A segunda refere-se ao avanço da China nesse mercado, em 

termos de participação. Os chineses são responsáveis por mais da metade dos calçados 

fabricados no mundo e são também os maiores exportadores do produto. Atualmente, quanto 

ao consumo, estão se nivelando aos Estados Unidos1. 

Nesse setor, o Brasil aparece como o terceiro produtor mundial, como quinto no ranking dos 

exportadores e também como quinto maior consumidor, embora com números bem mais 

modestos que os primeiros colocados. Existe uma concentração de empresas de grande porte 

                                            
1 Dados fornecidos pela FIEMG/IEL-MG/SINDINOVA, em Diagnóstico do Arranjo Produtivo de Nova 
Serrana, publicado em 2004 e pela ABICALÇADOS (2009), disponível em  www.abicalcados.com.br. 
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no estado do Rio Grande do Sul, porém a produção já está, de forma gradual, sendo 

distribuída para outras localidades. Dentre elas, destacam-se as regiões de Franca no interior 

do estado de São Paulo e Nova Serrana no interior do estado de Minas Gerais 

(ABICALÇADOS, 2009). Nova Serrana especializou-se na fabricação do calçado esportivo 

com predominante utilização de material sintético. Apresenta números modestos em relação à 

exportação, mas distribui seus produtos para o território nacional na sua quase totalidade e 

vem se afigurando como um dos mais importantes clusters (rede de indústrias altamente 

concentradas, trabalhando de forma cooperada) do estado de Minas Gerais2. 

Acompanhando a tendência mundial, verifica-se a necessidade de melhoria da qualidade dos 

produtos e da produtividade das empresas para enfrentarem, entre outros, os concorrentes 

mais fortes, como a China. Nesse ambiente competitivo, a retenção de trabalhadores 

qualificados e com bom nível de comprometimento torna-se fundamental. No polo calçadista 

de Nova Serrana as causas do turnover parecem estar relacionadas, principalmente, a questões 

de mercado, mais especificamente à sazonalidade das vendas dos produtos (intensas a partir 

dos meses de setembro e outubro até o final de cada ano e escassas nos primeiros meses de 

cada período anual). As suas consequências, no entanto, são pouco conhecidas.  Assim, 

enquanto na maioria dos estudos as consequências parecem óbvias e o desafio é entender as 

causas do turnover, nesta pesquisa o desafio é mostrar que as consequências não são tão 

óbvias ou, mesmo que eventualmente sejam, merecem ser estudadas com maior profundidade.  

1.1 Questão orientadora 

Diante desses registros e constatações, surge a seguinte questão norteadora deste trabalho: 

Quais as conseqüências do turnover para a indústria calçadista de Nova Serrana?  

1.2  Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar as consequências do turnover para a 

indústria calçadista do polo de Nova Serrana. 

                                            
2 Dados fornecidos pela FIEMG/IEL-MG/SINDINOVA, em Diagnóstico da Indústria Calçadista de Nova 
Serrana, publicado em 2009. 
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Como objetivos secundários ou específicos, pretende-se:  

a) levantar e analisar os números relativos à movimentação de pessoal;  

b) identificar os principais fatores determinantes do turnover; 

c) identificar os efeitos negativos e positivos do fenômeno. 

1.3  Justificativa e relevância 

Os altos índices de turnover verificados no polo calçadista de Nova Serrana e o fato do tema 

ser estudado e pesquisado, no Brasil, com ênfase maior na busca das causas e menor atenção 

dedicada ao conhecimento das repercussões do fenômeno, justificam um estudo aprofundado 

de suas consequências. 

 

Além disso, vem-se constituindo, como prática comum em Nova Serrana, a dispensa de 

empregados em grande número no final de cada ano, em razão da pequena estimativa de 

vendas para os meses de janeiro e fevereiro. Porém, não existe um consenso entre os 

empresários quanto à eficácia dessa prática e suas consequências. Essa situação implica, por 

exemplo, em se admitir muitas pessoas num curto espaço de tempo, após as demissões, a 

partir dos meses de fevereiro. 

 

Roesch (1978) oferece suporte a essa preocupação. A autora afirma que pequenas alterações 

no quadro de empregados e na estrutura dos grupos, em razão de desligamentos, 

transferências e substituições podem ser rapidamente assimilados e até são necessárias para a 

revitalização da empresa. No entanto, mudanças bruscas ou intensas, provocadas por grande 

número de substituições, prejudicam o funcionamento e provocam a quebra da produtividade, 

entre outros, afetando a organização no aspecto formal e nas relações informais. 

 

Diante disso, esta pesquisa poderá contribuir, não só para o conhecimento científico em 

administração, mas também para auxiliar a melhoria das práticas administrativas nas 

empresas do setor calçadista de Nova Serrana.   

 

O polo de Nova Serrana foi escolhido em razão do constante crescimento da atividade de 

fabricação de calçados na região e pela concentração de muitas empresas de micro, pequeno e 
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médio porte em uma única localidade. Tal concentração facilita ao pesquisador o acesso aos 

empresários e às lideranças. O conjunto produtivo de Nova Serrana vem se firmando como 

uma das referências nacionais em estudos acadêmicos, quando se trata de verificar o 

crescimento e a melhoria dos processos da indústria calçadista (SINDINOVA, 2009).   

 

Dentre os trabalhos acadêmicos que foram realizados com base no polo industrial de Nova 

Serrana, destacam-se: 

a) Leite, Lopes e Silva (2009) analisaram as ações de cooperação e competição entre as 

empresas que compõem o arranjo produtivo de Nova Serrana;  

b) Silva (2007) estudou as alterações no âmbito cultural advindas do vertiginoso 

crescimento industrial verificado em Nova Serrana;  

c) Suzigan et al. (2005) estudaram o sistema local de produção de Nova Serrana, tanto 

em termos do sistema como um todo, quanto das empresas e instituições que o 

compõem;  

d) Lacerda Júnior (2005) desenvolveu estudo com o objetivo de identificar se o polo 

calçadista de Nova Serrana caracteriza-se como cluster formal. 

e) Resende (2004) analisou, a partir dos conceitos consagrados de cluster, o arranjo 

produtivo de calçados de Nova Serrana, suas principais características, pontos fortes e 

limitações. Identificou, ainda, oportunidades de rearranjo para aumento da eficiência; 

Como justificativa pessoal para a escolha e desenvolvimento do tema do trabalho, acrescenta-

se que o autor trabalhou como gerente geral de uma importante instituição financeira 

nacional, no período de 2005 a 2007, na cidade de Nova Serrana. Inserido naquele contexto, 

exercendo a função de gerente de agência, teve a oportunidade de acompanhar os problemas 

do setor calçadista local, notadamente com relação ao elevado turnover de empregados, que 

afetava diretamente a expansão e manutenção da base de clientes pessoas físicas da unidade 

bancária que conduzia. 

1.4 Organização da Dissertação 

O presente estudo está organizado em seis capítulos. Neste primeiro capítulo apresentam-se as 

considerações gerais sobre o trabalho, uma breve contextualização do setor calçadista, o 

problema da pesquisa, os objetivos e as justificativas. O segundo capítulo apresenta a 
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fundamentação teórica abordando o fenômeno do turnover: seus conceitos, cálculo do índice, 

modelos conceituais, determinantes, implicações na gerência das organizações, as possíveis 

consequências e as pesquisas já realizadas sobre o tema. O terceiro capítulo apresenta, de 

forma mais ampla, a situação do setor calçadista mundial e suas particularidades no Brasil e 

especialmente em Nova Serrana. O quarto capítulo abrange a metodologia da pesquisa: sua 

caracterização, como os dados foram coletados, definição das unidades de análise e de 

observação, o modelo conceitual e a forma de tratamento e análise dos dados. No quinto 

capítulo faz-se a análise e interpretação dos dados. No sexto capítulo, apresentam-se as 

conclusões e as recomendações.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para melhor entendimento do construto, apresentam-se a seguir alguns conceitos atribuídos a 

turnover, o cálculo do seu índice e os seus modelos conceituais.  Na seqüência, identificam-se 

seus possíveis antecedentes ou determinantes, bem como as implicações nas gerências das 

empresas. Busca-se, em seguida, a identificação das possíveis consequências negativas e 

positivas para as organizações, ponto principal deste estudo.  No final do capítulo, são 

mostrados os resultados de algumas das pesquisas realizadas envolvendo o tema. 

2.1 Conceitos de turnover 

Roesch (1978) afirma que a rotatividade de mão de obra (turnover) é um aspecto particular do 

problema da mobilidade da mão de obra. Segundo a autora, a rotatividade traduz a expressão 

inglesa labor turnover e abrange as admissões, demissões a pedido (voluntária) ou por 

iniciativa da empresa (involuntária), abandono de emprego e outras dispensas. A expressão 

mobilidade abrange os diversos tipos de movimentação em dado período, em determinado 

mercado de trabalho, como a passagem de uma condição inativa para uma atividade produtiva 

ou vice-versa e a movimentação da mão de obra entre empresas do mesmo ramo ou entre 

ocupações e de uma localidade para outra.  

Mobley (1992), por sua vez, define o termo turnover como a suspensão da condição de 

membro de uma organização por parte do indivíduo que recebia compensação monetária. 

Nesse caso, não se leva em consideração os processos de admissão, transferências para outras 

localidades ou até mesmo transferências internas. O foco está nos empregados que recebem 

compensações monetárias por sua condição de membros de uma organização.   

Ramos e Carneiro (1997) definem rotatividade como a ruptura de contrato de trabalho, que 

terá pronto restabelecimento com a contratação de outro indivíduo. Corseuil et al. (2002), 

entretanto, entendem a rotatividade como as movimentações de trabalhadores por meio de 

admissões e desligamentos.  
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Marras (2000), de forma mais objetiva, afirma que turnover deve ser entendido como o 

número de funcionários desligados - por iniciativa própria ou da empresa - em determinado 

período, que pode ser mensal ou anual, comparativamente ao quadro médio de funcionários 

efetivos.  

Enquanto Roesch (1978) considera que a rotatividade de pessoal está contida no conceito 

maior de mobilidade de pessoal, Orellano e Pazello (2006, p.179) mostram o conceito de 

churning, termo adotado na lingua inglesa para expressar o “movimento simultâneo de 

entrada e saída de empregados nas empresas”, como parte do movimento global de 

rotatividade de pessoal. As autoras explicam que o churning considera apenas os casos em 

que ocorra efetiva substituição do empregado (por isso movimento simultâneo) e que a 

rotatividade de pessoal, mais abrangente, inclui o movimento de contratação e demissão de 

empregados sem que ocorra, necessariamente, a substituição.  

Com base nesses conceitos é possível inferir que não existe consenso entre os autores quanto 

à definição de turnover, ou rotatividade de pessoal. As definições mostram, no entanto, que o 

fenômeno pode ocorrer por iniciativa do empregado, chamado de turnover voluntário ou por 

parte do empregador, chamado de turnover involuntário. São possíveis ainda outros motivos 

que independem da vontade de ambos, empregador e empregado, como nos casos de 

afastamentos prolongados por licença-saúde, aposentadorias e falecimentos (ROESCH, 1978).  

2.1.1 O índice de turnover 

A rotatividade de pessoal (turnover) é expressa por um número índice, que é chamado de 

índice de rotatividade (MARRAS, 2000). O índice é expresso em uma dada percentagem 

considerando um período específico (mês, trimestre, semestre, ano). O acompanhamento das 

taxas (ou índices) de turnover, bem como suas comparações ao longo de vários períodos 

dentro da mesma empresa ou com empresas do mesmo setor ou ainda com o mercado em 

geral, pode ser bastante útil para o gerenciamento da rotatividade nas organizações. Assim 

como ocorre com os conceitos, as fórmulas para cálculo do índice de turnover ou taxas de 

rotatividade apresentam-se de várias maneiras. Deve-se ter cuidado ao compará-las, pois 

como qualquer outra percentagem, essas taxas dependem do conteúdo do numerador e do 

denominador (MOBLEY, 1992).  
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A fórmula geral representa a relação entre o total dos desligamentos e o número médio de 

empregados em um dado período. Ela é utilizada por diversos autores, dentre eles Mobley 

(1992); Marras (2000); Milkovich e Boudreau (2000) e conhecida por nomes diferentes como 

taxas de desligamento, taxas de perdas ou índice geral de turnover.   

 

TT =     D  /  EM  x  100 

Em que: 

TT  = índice de rotatividade total ou taxa de turnover 

D    = desligamentos de pessoal  

EM = efetivo médio de empregados no período considerado 

O cálculo do efetivo médio a ser informado no denominador, caso o período seja anual, pode 

ser feito de duas maneiras: ou se considera o número médio das posições mensais, ou o dado é 

apurado pela média calculada entre o número de empregados efetivos no início do período e o 

número de empregados efetivos no fim do período. No caso específico do churning, no 

numerador deve constar o menor valor entre o total das admissões e o total dos desligamentos 

para que se possam refletir, de fato, somente as substituições ocorridas no período 

(ORELLANO; PAZELLO, 2006). 

Marras (2000) acompanha a fórmula geral quando apresenta o cálculo da rotatividade, porém 

com alguns detalhes. O autor considera que o índice pode medir uma parte da empresa 

(departamento, seção, área, setor etc.), pode medir somente os demitidos, somente os 

demissionários ou ter como base a organização como um todo (demitidos e demissionários 

em todas as áreas).   

A fórmula geral apresentada mostra o índice de turnover, porém, segundo Mobley (1992), 

apresenta uma limitação ao não especificar os motivos dos desligamentos. Seria uma 

abordagem mais útil, segundo o autor, separar os desligamentos em categorias tais como: 

desligamentos voluntários, demissão por justa causa, desemprego cíclico e outras.  
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2.1.2 Modelos conceituais de turnover 

Os modelos conceituais auxiliam no entendimento do fenômeno turnover e tornam-se 

importantes tanto para pesquisadores quanto para administradores. De um lado, organizam e 

integram as descobertas empíricas, esclarecem relações e conceitos e estimulam a realização 

de novas pesquisas.  Por outro, ao propiciarem um entendimento mais profundo do processo, 

auxiliam os executivos, responsáveis pela gestão de pessoas nas organizações, a direcionar 

mais atenção para seus múltiplos determinantes e a diagnosticar e tratar o fenômeno de 

maneira mais efetiva (MOBLEY, 1992).   

Os modelos encontrados e examinados nesta pesquisa não contemplam, de forma detalhada, 

as possíveis consequências do turnover e nem o turnover involuntário. De fato, Staw (1980) 

explica que são poucas as pesquisas realizadas sobre as consequências do fenômeno. Price 

(2001), por sua vez, afirma que o turnover voluntário pode ser explicado por diferentes 

determinantes, enquanto o involuntário não possui esta característica, e, por isso, é menos 

estudado. O autor acrescenta que não existem evidências empíricas para apoiar a diferença 

entre os dois tipos, além de alguns termos como evitáveis, para o turnover voluntário e 

inevitáveis, para o involuntário.   

Diversos modelos tratam do turnover voluntário, aquele que ocorre por iniciativa do 

empregado. Citam-se como exemplo: Mobley et. al.(1979), apud Mobley (1992); Steers e 

Mowday (1981), apud Lee e Mowday (1987) e o modelo de Price (2001).  Neste estudo 

analisa-se, mais detidamente, o modelo expandido de Mobley et. al. (1979), apud Mobley 

(1992) e o de Price (2001). O primeiro considera a complexidade geral do fenômeno e mostra 

graficamente as múltiplas variáveis individuais, organizacionais e ambientais ligadas ao 

turnover. O segundo apresenta uma nova abordagem utilizando diagrama de trilhas, o que 

facilita a sua compreensão.  

O modelo de Mobley et. al. (1979), apud Mobley (1992), representado pela FIG. 1, destaca 

três grupos de variáveis importantes que influenciam diretamente os valores e as percepções 

individuais ligadas ao cargo e ao mercado de trabalho: organizacionais, individuais e de 

mercado de trabalho e economia. Essas percepções criam expectativas tanto relacionadas aos 

próprios cargos quanto em relação aos cargos disponíveis no mercado de trabalho.   
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Figura 1 - Modelo expandido do processo de turnover 
Fonte: MOBLEY et. al., apud MOBLEY, 1992, p.150. 

Por sua vez, os valores individuais influenciam diretamente os níveis de satisfação no 

trabalho. O nível de satisfação, aliado às atrações exercidas pelo cargo atual e alternativas 

existentes, pode implicar em intenções de sair da empresa ou procurar outro emprego. As 

intenções de sair ou procurar novo emprego sofrem influência de alguns fatores: a 

importância que se atribui aos valores não ligados ao trabalho, consequências do desligamento 

não ligadas ao trabalho, obstáculos contratuais e a gratificação atual em oposição à 
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gratificação futura. Fica evidenciado a diferença entre intenções de sair ou procurar outro 

emprego e comportamento de turnover. Os autores procuram mostrar que o processo de busca 

por um novo emprego precede, e não segue a intenção de sair. O empregado pode, ainda, ter a 

intenção e não sair efetivamente, optando, eventualmente, por formas alternativas de 

comportamento de afastamento, como o absenteísmo.  

Já o modelo de Price (2001), representado pela FIG. 2, apresenta variáveis ambientais, 

individuais e organizacionais, consideradas como intervenientes e/ou determinantes, e mostra 

se estão positiva ou negativamente relacionadas com turnover. As variáveis ambientais, 

oportunidades e responsabilidade familiar, são vistas como possíveis determinantes de 

turnover. Oportunidades, variável positivamente relacionada (aumenta turnover), é 

representada pelas alternativas de emprego disponíveis no mercado de trabalho e é a variável 

enfatizada pelos economistas. Os empregados avaliam os custos e os benefícios das 

alternativas e, se os benefícios são maiores, eles deixam seus empregos. As oportunidades, 

desde que os empregados as percebam com mais benefícios do que seus empregos atuais, 

podem ter ainda relação negativa com satisfação, gerando insatisfação e aumentando o 

turnover de forma indireta. Responsabilidade familiar, relacionada negativamente (reduz 

turnover), representa as obrigações para com a vida em comunidade, especialmente 

relacionadas com os pais e com os filhos, com quem os empregados possuem as mais fortes 

obrigações.  

No mesmo modelo (FIG.2), com relação às variáveis individuais, verifica-se que o 

treinamento geral (conhecimentos e habilidades) é, de certa forma, passível de ser transferido 

entre empregadores e estão, por isso, positivamente relacionadas ao turnover. Percebe-se 

também que envolvimento no trabalho e afetividade positiva impactam positivamente a 

satisfação no trabalho, reduzindo turnover. O contrário ocorre com a afetividade negativa. 

Observa-se finalmente que, dentre as variáveis organizacionais ou estruturais, são 

relacionadas com satisfação no emprego, positivamente, autonomia e salários; e, 

negativamente, estresse no trabalho e rotinas. Justiça distributiva (forma como as 

recompensas e punições são relacionadas com a performance no trabalho), chances de 

promoção  e apoio no campo social (somente o apoio da supervisão) são relacionados 

positivamente tanto com satisfação no trabalho quanto com comprometimento organizacional.  
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Por sua vez, satisfação no trabalho e comprometimento organizacional são relacionados 

negativamente com comportamento de busca, intenção de sair e, consequentemente, 

comportamento de turnover.  

 

 
   

Figura 2 – Modelo de Price para o turnover voluntário  
Fonte:  PRICE (2001), p.602.3  

Neste modelo, assim como no de Mobley et al. (1979), a intenção de sair precede o 

comportamento de turnover.  

                                            
3 Tradução nossa. 
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2.2 Determinantes do turnover 

Para facilitar o processo de identificação e análise das conseqüências do turnover, torna-se 

importante identificar seus antecedentes ou determinantes. Segundo Mobley (1992), os 

determinantes podem ser divididos em quatro categorias gerais: o contexto econômico, as 

variáveis organizacionais, as variáveis individuais relacionadas ao trabalho e as variáveis 

individuais não ligadas ao trabalho. A FIG. 3 mostra um modelo simplificado dos 

determinantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 - Modelo simplificado dos determinantes do turnover 
Fonte: MOBLEY, 1992, p. 102.  

Mobley (1992) alerta que análises agregadas ou agrupadas dos determinantes não permitem 

prognosticar ou compreender quem vai sair ou quem vai ficar. Para esse tipo de previsão, 

recomendam-se antes análises individuais do que grupais. Outra recomendação é que, por ser 

o processo de turnover dinâmico, mais estudos longitudinais envolvendo as quatro classes 

principais de determinantes devem ser desenvolvidos para melhor compreensão do fenômeno.     

A situação econômica, indexada de várias maneiras, interessa bastante para o estudo dos 

determinantes do turnover, especialmente os indicadores relacionados à demanda e à oferta no 

mercado de trabalho. Existe uma relação visível entre as taxas de turnover e o contexto 

ECONOMIA EXTERNA 
 níveis de desemprego,  

inflação, etc. 

VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS 
 porte, sistema de recompensação, 
desenho de cargos, centralização. 

VARIÁVEIS INDIVIDUAIS 
NÃO LIGADAS AO 

TRABALHO 
valores não ligados ao 

trabalho, carreira do cônjuge, 
responsabilidades, etc. 

VARIÁVEIS INDIVIDUAIS 
RELACIONADAS AO 

TRABALHO 
 valores, expectativas, habilidades, 

comprometimento, satisfação, 
intenções, etc. 

Sair/Ficar 

Consequências 
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econômico, especialmente quando se considera os níveis de emprego-desemprego, com fortes 

evidências de uma relação negativa entre os níveis de desemprego e as taxas de turnover 

(MOBLEY, 1992).  

Constata-se, mesmo empiricamente, que o turnover pode ser determinado pelo próprio 

mercado em razão da sazonalidade das vendas e outros fatores. Orellano e Pazello (2006), de 

certa forma, sustentam esta afirmação explicando que a rotatividade de mão de obra deve ser 

afetada, não só por características específicas individuais de cada organização (mudança na 

tecnologia de produção, por exemplo), mas também por indicadores macroeconômicos que 

sinalizam o grau de aquecimento da economia (contexto econômico). Outra influência 

exercida pelo mercado, destacada por Lucena (1995), é a situação na qual a empresa perde 

seus melhores profissionais para os concorrentes e para o mercado de forma geral, porque não 

dispõe de políticas e critérios adequados para retê-los (variáveis organizacionais).  

Para Milkovich e Boudreau (2000), são muitos os fatores influenciados pela própria 

organização. Na prática, todas as atividades de recursos humanos influenciam a decisão de o 

funcionário ficar ou sair. Os autores destacam a estrutura da função, recrutamento que cria 

expectativas, oportunidades de carreira e promoção, níveis salariais, investimento em 

treinamento e sensação de justiça no tratamento pela empresa, como fatores que levam o 

empregado a procurar, comparar alternativas e, se for o caso, deixar a empresa.  

Segundo Mobley (1992), a análise das variáveis individuais envolve fatores individuais, 

demográficos e pessoais (idade, sexo, instrução, personalidade, aptidão, profissionalismo 

etc.), fatores ligados ao trabalho (satisfação, comprometimento, aspirações profissionais etc.) 

e não ligados ao trabalho (educação dos filhos, carreira do cônjuge etc.).  

Nesse sentido, Sousa-Poza e Hennerberger (2004) conduziram um estudo, cujo objetivo foi 

analisar as intenções de turnover numa abrangência ou cenário transnacional. Os autores 

identificaram três grandes categorias de determinantes de turnover, contendo as seguintes 

variáveis: 

a) características demográficas: sexo, idade, estado civil, entre outras; 

b) características do trabalho: horas trabalhadas, posição hierárquica, flexibilidade de 

horários, planos de cargos e salários etc.; 
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c) características subjetivas: comprometimento no trabalho, satisfação e motivação no 

trabalho, clima organizacional, segurança no trabalho, orgulho da organização, 

confiança etc. 

Em seguida, tratando ainda das variáveis individuais, analisam-se alguns aspectos do 

comportamento organizacional e sua influência no turnover. Contudo, uma revisão de 

literatura sobre o comportamento organizacional ou sobre um de seus temas específicos 

(comprometimento, satisfação, motivação, etc.) não é objetivo deste trabalho.  Pretende-se, 

sim, um enfoque daquelas temáticas que contribuem, intervêm ou decorrem do fenômeno 

estudado. 

Costa (2006) registra que, no Brasil, o turnover vem sendo estudado, principalmente, por 

meio de suas correlações com os construtos comprometimento e satisfação. Isso se deve à 

ausência de um modelo validado e de questionários aplicados, que poderiam fazer uma 

melhor sustentação quantitativa no estudo sobre o fenômeno.  

Embora a motivação seja classificada como um dos principais temas no estudo do 

comportamento organizacional, os estudiosos não apontam o construto como importante 

preditor de turnover (MOBLEY, 1992; BASTOS, 1993; CASADO, 2002; GONDIM; SILVA, 

2004; SIQUEIRA, 2008).  Siqueira (2008) registra que, por muito tempo, satisfação e 

motivação no trabalho estiveram lado a lado nas teorias que tratavam das características dos 

indivíduos, responsáveis pelo comportamento no trabalho. Mais tarde, satisfação passou a ser 

concebida com uma atitude, um fator capaz de predizer diferentes comportamentos no 

trabalho, entre eles, a rotatividade.   

Bastos (1993), ao estudar os desafios e resultados das pesquisas sobre comportamento 

organizacional, observa que, na busca da compreensão dos determinantes do comportamento 

humano na situação de trabalho, proliferam vários construtos psíquicos de natureza atitudinal.  

Isso vem impulsionando as investigações sobre motivação no trabalho, que se transformou no 

eixo básico de investigação do comportamento do trabalhador, na perspectiva psicológica. 

Outros construtos específicos, de natureza cognitiva ou afetiva, também estão sendo objeto de 

pesquisas e, entre os mais intensivamente estudados, estão os de satisfação e de 

comprometimento no trabalho. O autor afirma que o estudo do comprometimento tem 

superado o de satisfação, por ser uma medida mais estável, podendo ainda ser um melhor 
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preditor de vários comportamentos humanos no contexto do trabalho, a exemplo da 

rotatividade. 

Bastos (1993) ainda destaca que as pesquisas sobre o comportamento humano no trabalho 

mostram que alto comprometimento leva a menor rotatividade. Nesse sentido, registra que o 

foco de maior interesse dos estudos refere-se à associação comprometimento-rotatividade, 

considerando o papel chave que esta última variável desempenha em relação à teoria sobre 

administração de recursos humanos. O autor afirma que as duas variáveis apresentam-se com 

correlações negativas e são mais expressivas aquelas que ocorrem com várias intenções 

comportamentais como a de deixar o emprego ou procurar novo trabalho. Segundo o autor, os 

modelos explicativos de rotatividade mais sofisticados mostram que a relação com 

comprometimento é mediada pela variável intenção de sair, que se mostra um melhor preditor 

de turnover.  

O QUADRO 1 apresenta uma síntese interpretativa das pesquisas envolvendo variáveis 

relacionadas ao turnover, apresentadas por Mobley (1992, p.137). A classificação em 

consistente, moderado e inconclusivo baseia-se na avaliação do autor, que considerou 

quantidade, qualidade e interpretabilidade das pesquisas publicadas. Registra-se que todas as 

variáveis elencadas possuem uma relação potencial com turnover.  

As variáveis citadas nas colunas consistente e moderado parecem suportar as mais 

significativas generalizações e deveriam receber mais atenção em estudos organizacionais. 

Não existe a intenção de sugerir que as variáveis inconclusivas devam ser desprestigiadas; o 

importante é que as múltiplas variáveis sejam estudadas em combinação e dentro de um 

período de tempo e, ainda, que sejam avaliadas as múltiplas consequências do turnover.  

Outro aspecto importante nos estudos dos determinantes do turnover envolve a intenção de 

sair. Estudiosos afirmam que o comportamento de procurar outro emprego, ou mesmo de 

deixá-lo, tem relação com a sua intenção de sair. A forte relação entre intenções de turnover e 

turnover efetivo são amplamente exploradas na literatura (STEARS; MOWDAY, 1981, apud 

LEE e MOWDAY, 1987; MOBLEY, 1992; SOUSA-POZA; HENNERBERGER, 2004). 
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QUADRO 1  
Síntese interpretativa das pesquisas 

 sobre as causas e correlatos de turnover    
 

                                     Consistente                         Moderado                                    Inconclusivo 
Mercado de 
trabalho                

Nível de emprego                                                                        
 

 Inflação 

Variáveis 
organizacionais 

 
Níveis salariais              

Estilo de Supervisão. 
Porte da unidade de trabalho 
Rotinização, repetitividade de 
tarefas  
Autonomia e 
Responsabilidade 
Centralização 
Comunicação 
Integração 

Tipo de indústria. 
Porte Organizacional 

    
Variáveis 
individuais 
 
 

Idade  
Tempo de serviço 
Satisfação com o 
conteúdo do cargo 

Fonte de referência  
Responsabilidade Familiar   
Satisfação-remuneração 
Aptidão e capacidade 
Interesses  
Satisfação-promoção 
Satisfação-colegas de 
trabalho 
Satisfação-supervisor 
Satisfação-condições de 
trabalho   
Expectativa de encontrar uma 
alternativa 
 

Personalidade 
Sexo 
Instrução 
Profissionalismo 
Desempenho 
Expectativas 
profissionais 
Absenteísmo 
 
 

Variáveis 
integrativas 

Satisfação geral  
Intenções de 
comporta mento de 
sair.    
Comprometimento 
organizacional  
 

 Estresse 
 

 
       
 Fonte:  MOBLEY, 1992, p. 137. 

 Um aspecto particular do turnover no Brasil, quando se verifica seus possíveis determinantes, 

é a questão dos benefícios que garantem a segurança do empregado, notadamente nos casos 

de demissão sem justa causa.  Dentre eles: o seguro desemprego e o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS (BARROS et al., 2001; RAMOS e CARNEIRO, 2002; 

GONZAGA, 2003). 

Ramos e Carneiro (2002), estudando os determinantes da rotatividade do trabalho no Brasil, 

destacam as significativas mudanças no tocante aos benefícios recebidos pelos desligados sem 
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justa causa, entre os anos de 1985-1986 e a década de 90. Os autores informam que a multa 

do FGTS que era de 10%, passou, com a nova Constituição de 1988, para 40%.  O seguro-

desemprego, que atingia um universo desprezível em 1986, ano em que foi criado, aumenta 

sua abrangência nos anos 1990, passando de 19% dos trabalhadores demitidos em 1989 para 

47,56% no ano de 2001. Além disso, o benefício é elevado quando se compara com os 

salários contratuais do mercado. No ano de 1996, por exemplo, o valor médio do benefício era 

de 1,57, enquanto os de mercado eram de 1,99 salários mínimos. Ao final do estudo, os 

autores concluíram, no entanto, que a taxa de rotatividade no Brasil é pró-cíclica (influenciada 

por oscilações conjunturais), fato que fragiliza as hipóteses sobre uma suposta importância 

que os benefícios por afastamento teriam sobre a rotatividade, defendidas por outros autores 

como Barros et al. (2001) e Gonzaga (2003).  

O FGTS, em razão do volume de recursos envolvidos, merece uma análise mais aprofundada. 

Criado em 1966, por algum tempo conviveu com o sistema de estabilidade da Consolidação 

das Leis do Trabalho - C.L.T. Roesch (1978) explica que o direito à estabilidade era 

reconhecido a todos os trabalhadores, admitindo-se apenas a possibilidade indenizatória para 

aqueles que ainda não haviam atingido o tempo de dez anos na mesma empresa. Na prática, 

lembra a autora, o que ocorria era a demissão do empregado antes de completar dez anos ou a 

queda de produtividade e interesse daquele que atingia a estabilidade, que passava a agir 

como um privilegiado. A autora explica que uma crítica inicial ao sistema de FGTS é que, 

acabando com a estabilidade no emprego, as empresas passaram a demitir mais facilmente, já 

que não precisavam de motivo justo e nem ter a preocupação com a indenização, pois esta já 

estava sendo depositada para o empregado prévia e parceladamente. Além disso, a faculdade 

da empresa em dispor do empregado, tornou inócua a liberdade de opção conferida pela lei, 

ou seja, transformou-se em regra a exigência de opção pelo FGTS nos processos de admissão. 

Macedo e Chahad (1985) concordam com a autora ao registrarem que os dispositivos criados 

pelo FGTS acabaram com o problema de um dispêndio brusco de recursos financeiros para 

despedir um empregado, permitindo ao empregador recompor ou renovar seus quadros de 

pessoal mais livremente. Estes autores alertavam, já em meados dos anos 80, que o 

trabalhador poderia sentir-se atraído pela possibilidade de retirar o fundo para, 

momentaneamente, elevar sua renda.  

Gonzaga (2003) esclarece que, de acordo com o sistema de FGTS, todas as empresas no 

Brasil depositam 8% do salário de seus empregados em uma conta vinculada, aberta em nome 
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do trabalhador. Após setembro de 2001, as empresas ficaram obrigadas a recolher, também, 

mais 10% do saldo do FGTS para o governo nas demissões sem justa causa4. Atualmente, 

portanto, a multa total para as empresas é de 50% (40 % direto ao empregado demitido e 10% 

para o governo). Passados alguns anos da sua criação, a legislação do FGTS foi bastante 

alterada, porém as críticas continuam. 

Uma das formas mais tradicionais de gerar mais estabilidade no emprego é a imposição de 

altos custos de demissão, que gera, entretanto, um mercado de trabalho muito rígido.  

Gonzaga (2003) afirma que, no Brasil, não é por falta de custos de demissão que a taxa de 

turnover é alta. Ao contrário, a forma pela qual os custos de demissão são impostos contribui 

para uma alta rotatividade. O autor chama a atenção para o uso indevido do FGTS, que acaba 

se concretizando através das chamadas falsas demissões.  Empresa e empregado realizam um 

acordo em que a demissão é simulada para que o funcionário receba o saldo do fundo 

acumulado durante o período em que esteve na organização. A multa é devolvida por fora 

para o empregador.  Mesmo no caso em que não haja o acordo, os trabalhadores acabam 

forçando sua demissão, por vezes, com a finalidade de saneamento financeiro através do 

recebimento dos recursos do FGTS, aumentando o turnover. A baixa remuneração 

proporcionada pelas contas vinculadas do FGTS, abaixo dos rendimentos oferecidos pelos 

ativos financeiros mais conservadores, constitui-se num desestímulo ao trabalhador. Entre 

outros, este é um motivo que leva o empregado a pensar numa maneira de retirar o saldo de 

sua conta vinculada, mesmo que driblando a legislação. 

Barros et al. (2001) avaliaram os programas de proteção ao trabalhador brasileiro. Concluíram 

que esses programas têm a tendência de aumentar a taxa de rotatividade, pelo fato de 

incentivarem os trabalhadores à demissão, sobretudo em momentos de recuperação 

econômica. Isso acontece em razão de uma série de benefícios que o trabalhador só tem 

acesso em caso de demissão: multa do FGTS, aviso prévio e seguro-desemprego.  

Alguns estudos mostraram que o turnover tem diminuído em razão das multas maiores, 

notadamente quanto aos 10% que vão para o governo. No entanto, as ocorrências de falsas 

demissões e de demissões forçadas pelos trabalhadores, ainda continuam como práticas 

habituais e em grande número (GONZAGA, 2003).   
                                            
4 A lei complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, instituiu contribuições adicionais vinculadas ao FGTS. Em 
seu artigo 1º, parágrafo único, determina a alíquota de 10% sobre o montante dos depósitos nas dispensas sem 
justa causa, ocorridas a partir do dia 28 de setembro de 2001. 
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 2.3 Administração do turnover: uma perspectiva gerencial 

Devido ao impacto das possíveis consequências negativas ou positivas, que serão vistas com 

maior profundidade na seqüência deste estudo, o turnover merece uma atenção especial dos 

administradores. Para Mobley (1992), o fenômeno, cada vez mais presente na vida das 

organizações, necessita de respostas gerenciais baseadas em diagnóstico e avaliação no 

âmbito de cada organização. Muito já foi escrito sobre o turnover sob uma boa variedade de 

perspectivas, como a econômica, psicológica, sociológica, gerencial, contábil, de pessoal e de 

relações industriais.  Sem desprezar as contribuições dessas perspectivas, Mobley (1992) 

enfatiza a gerencial, representada, de forma sintetizada, pela FIG. 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4  – A perspectiva gerencial do turnover 
Fonte: MOBLEY, 1992, p. 32. 
 

Comentando a dinâmica da representação acima, Mobley afirma o seguinte, quanto às 

implicações da perspectiva gerencial:  

 

ANTECIPAR 
Previsão e planejamento 

DIAGNOSTICAR 
Determinantes do turnover 

ESTIMAR 
Custos e consequências:  

positivos e negativos 

DESENHAR E IMPLEMENTAR 
Políticas, praticas, programas e 

processos 

AVALIAR 
Efetividade do gerenciamento do 

turnover 
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O administrador deve ser capaz de: diagnosticar a natureza e os prováveis 
determinantes do turnover em sua organização; estimar as prováveis 
consequências organizacionais positivas e negativas dos vários tipos de 
turnover; desenhar e implementar políticas, práticas e programas para um 
tratamento efetivo do fenômeno. Avaliar a efetividade das mudanças; e 
antecipar futuras mudanças exigidas para o gerenciamento efetivo do turnover 
em um mundo dinâmico (1992, p.31). 
 

Para Lucena (1995), o comportamento de turnover significa investimentos perdidos, 

desperdiçados, que não retornam à empresa, podendo afetar o nível de produtividade, a 

continuidade da empresa e de seus resultados, ao elevar o custo do processo de desligamento 

e de novas contratações. A autora sugere que uma forma de administrar o turnover é por meio 

das saídas estimuladas, quando os funcionários que não apresentam características de 

desempenho e potenciais adequados são desligados. Dessa maneira, a organização estaria 

retendo os profissionais de melhor desempenho, mais qualificados e com potencial para 

crescer e contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento da empresa.  

Staw (1980) lembra, porém, que o processo de turnover não traz somente consequências 

negativas e, em determinadas circunstâncias, pode ser benéfico para as organizações. Adverte, 

no entanto, que a ocorrência de altas taxas de turnover ou saídas em bloco devem ser evitadas, 

pois envolvem altos custos e consumo de estrutura nas empresas. Diante disso, os planos de 

demissões ou processos de saídas estimuladas e as possíveis demissões em bloco devem ter o 

cuidado de garantir a continuidade e a competitividade da organização e, ainda, de evitar a 

saída de alguns dos melhores empregados em razão dos possíveis incentivos oferecidos.   

No Brasil, alguns instrumentos legais podem ser utilizados para controlar e até evitar grandes 

movimentos no quadro de pessoal.  Dentre eles destacam-se férias coletivas, pagamento de 

horas extras na prorrogação da jornada de trabalho e, ainda, o banco de horas (NETO; 

NEVES, 2000; SOUZA; RACHID, 2008) 

Gonzaga (2003) destaca que o banco de horas, amparado pela legislação trabalhista desde 

1998, oferece maior flexibilidade às empresas que poderão utilizar horas extras em situações 

de alta demanda e compensá-las em ocasiões de baixa demanda. Nesse sistema, as horas 

extras não são remuneradas, mas compensadas com folgas correspondentes ou com redução 

da jornada de trabalho até a total quitação das horas excedentes. A forma da compensação 
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depende de como foi negociado nas convenções ou acordos coletivos. Podem participar do 

sistema todos os trabalhadores, independente da sua forma de contratação.  

Para Faria e Kremer (2004), com a regulamentação do banco de horas, a jornada de trabalho, 

que antes era semanal, passou a ser considerada no prazo de um ano. Com o banco de horas, 

as empresas passam a dispor e controlar a jornada de trabalho de seus empregados em função 

das necessidades de produção. A jornada de trabalho pode ser reduzida ou ampliada de acordo 

com a variação nos níveis de produção e, no final do período de um ano, realiza-se um 

balanço para o pagamento de eventuais horas extraordinárias que não foram compensadas.  

Mobley (1992) afirma que os administradores devem procurar conhecer melhor as causas e as 

consequências do turnover e gerenciar mais efetivamente algumas funções. Dentre estas, ele 

destaca recrutamento, seleção, socialização inicial, conteúdo dos cargos, práticas de 

remuneração, supervisão, gerenciamento de carreira e esquemas alternativos de trabalho. O 

autor adverte que administrar o turnover não significa simplesmente procurar formas de 

minimizar seus efeitos negativos.  Faz-se necessário gerenciá-lo efetivamente e, inclusive, 

incentivá-lo quando as conseqüências se projetarem positivas para a organização.  Isso pode 

significar importantes mudanças nas estratégias das empresas, notadamente quanto a políticas 

e práticas de Recursos Humanos. 

Para Spector (2005), a saída de empregados pode sinalizar que, de alguma maneira, eles 

estavam tentando escapar de algo desagradável. Esse movimento, caso seja significativo, pode 

revelar que na organização existem várias pessoas despreparadas para atuar e enfrentar os 

desafios, o que produz impactos negativos no resultado financeiro e no comportamento 

organizacional. Nesse sentido, Ramlall (2003) afirma que a rotatividade constitui-se em um 

indicador de desempenho das empresas e, se for excessiva, prejudica o alcance dos objetivos 

organizacionais. O autor entende que gerenciar a retenção de empregados pode ser uma 

estratégia para aumentar a competitividade organizacional. 

2.4 Consequências do turnover 

Um gerenciamento efetivo do turnover não pode menosprezar uma maior compreensão das 

suas conseqüências.   De acordo com Mobley (1992), os que pesquisaram e escreveram sobre 
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o assunto afirmam que o turnover não é unicamente negativo; porém, não trataram, de forma 

sistemática, suas conseqüências organizacionais e individuais. Os estudos dos efeitos do 

fenômeno, além de limitados, direcionaram os esforços para a estimativa dos custos da 

rotatividade de pessoal para a organização.  Ainda, segundo o mesmo autor, pela escassez das 

pesquisas, não se pode fazer generalizações, mas é possível identificar inúmeras 

conseqüências positivas e negativas.  

Staw (1980), por sua vez, afirma que os esforços dos pesquisadores têm sido no sentido de 

mostrar que o turnover é um importante problema organizacional, com altos custos 

envolvidos e que deve ser reduzido. No entanto, acredita que esse posicionamento seja 

limitador para o entendimento do fenômeno, que pode trazer tanto consequências negativas 

quanto positivas para uma organização. O autor esclarece que a forte presunção de as 

consequências do turnover serem sempre negativas pode ser explicada por três fatores: 

a) quase sempre envolve altos custos que são mais facilmente percebidos do que os 

possíveis benefícios;  

b) na maior parte das vezes, os psicólogos são os responsáveis pelas funções de 

recrutamento, seleção e treinamento dentro das organizações. Entretanto, já foi notado 

que os pesquisadores da psicologia organizacional tendem a focar os problemas ou o 

lado negativo do turnover;  

c) as pesquisas no campo da psicologia organizacional quase sempre focam os 

trabalhadores de mais baixo nível ou, no máximo, os de supervisão próximos, situação 

em que as consequências negativas são mais prováveis do que no turnover envolvendo 

funcionários de níveis mais altos.  

2.4.1 Potenciais consequências negativas para as organizações 

Segundo Mobley (1992), a consequência mais frequentemente estudada é o custo financeiro. 

Faz-se necessário conhecer o investimento original no empregado e os custos de sua 

substituição, que abrangem, além dos valores relacionados à saída, os de obtenção e 

desenvolvimento de um substituto. Os custos de recrutamento incluem publicidade, viagens, 

comissões de agências, recrutamento e despesas administrativas. Os de seleção envolvem 
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entrevistas, checagem de referências, aplicações de testes, centros de avaliação e custos 

administrativos correlatos. Os custos de admissão e colocação contêm exames médicos, 

deslocamentos e viagens e custos administrativos correlatos.  Os de instrução incluem 

orientação, treinamento formal e prático no trabalho, o tempo do treinador e queda na 

produtividade de outras pessoas, durante o treinamento de um recém-chegado. Os custos de 

desligamento envolvem as despesas com a saída, pagamento devido quando do desligamento, 

se aplicável ao caso, custos associados a uma posição vaga e ao menor desempenho 

anteriormente ao desligamento.  

Staw (1980) esclarece alguns pontos relacionados aos custos de seleção e recrutamento. O 

autor afirma que em empresas onde as saídas de empregados são muito intensas, a tendência é 

a institucionalização das funções de recrutamento e seleção, havendo, inclusive, ganhos de 

escala. Quando as ocorrências são menores ou circunstanciais, muitas vezes a empresa tem 

que contratar selecionadores por tempo determinado ou contratar organizações especializadas. 

O autor cita alguns fatores, relacionados ao mercado de trabalho e a formas de promoção, que 

podem moderar os custos de recrutamento e seleção. Num mercado de trabalho limitado, os 

candidatos qualificados podem ser encontrados trabalhando para os concorrentes ou em 

atividades relacionadas, já prontos, reduzindo os custos. Caso seja um mercado com muita 

disponibilidade de mão de obra, talvez seja bastante um anúncio bem escrito para que 

apareçam muitos candidatos qualificados, já prontos, tornando o processo menos oneroso. 

Outro fator de moderação de custos de recrutamento e seleção é a possibilidade de 

aproveitamento do pessoal já existente nas organizações em funções de nível mais alto. Isso 

pode desencadear uma série de promoções e, somente no nível mais baixo, será necessário 

contratar um novo empregado.  Os custos de treinamento e desenvolvimento também podem 

ser moderados pelo mesmo processo de promoções, já que os empregados, naturalmente, 

estão sendo treinados para ocupar cargos superiores.  

Ainda com relação aos custos, Mobley (1992) segue afirmando que, apesar de se ter 

enfatizado por muitos anos a importância da mensuração dos custos do turnover, ainda são 

poucas as organizações que procuram desenvolver maneiras de avaliar seus custos diretos e 

indiretos.  Há uma carência ainda muito grande de pesquisas que considerem a qualidade do 

empregado que se desliga ou do substituto quando se faz a estimativa dos custos. Admite-se 

até que os custos podem ser similares. Porém, se o funcionário que sai tiver um bom 

desempenho ou, ao contrário, um desempenho ruim, o verdadeiro custo e conseqüências para 
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a organização poderá ser diferente ao considerar a qualidade do empregado que o substituirá. 

O que os estudos existentes deixam claro é que o turnover é dispendioso.  

Gustafson (1992), por sua vez, registra que o administrador tem somente uma vaga idéia dos 

custos de substituição de um empregado e, por isso, não os controla.  Sugere, porém, que altos 

custos não significam que a substituição de pessoal seja uma política econômica 

absolutamente ruim. Um empresário, provavelmente, não hesitará em substituir um 

empregado, se houver capital disponível e se a substituição ocasionar aumento da 

produtividade ou bom retorno sobre o capital aplicado. Dalton e Todor (1979), entretanto, 

advertem que incorrer em levantamentos de custos sem considerar os benefícios, pode levar a 

uma visão distorcida da real utilidade do processo de turnover.  

Fica claro que uma avaliação dos custos de turnover deve incorporar conceitos de 

investimento e de retorno no caso de substituições e de empregados que se desligam.  

Identificar o investimento original e os custos das substituições é importante para a estimativa 

dos custos do turnover, mas não é suficiente (MOBLEY, 1992).  Outras consequências do 

turnover, que envolvem o potencial e o desempenho de um indivíduo, devem ser 

consideradas.   

Dificuldades na aprendizagem ou na retenção de conhecimento, assim como elevados 

números de saídas de empregados treinados e já com algum nível de adaptação aos processos 

das empresas, decorrentes de um processo intenso de turnover nas organizações merecem 

atenção especial. Na era do conhecimento, é previsível que a intensidade desse processo 

obrigue as empresas a um constante reaprendizado. Em uma pesquisa realizada por 

Vasconcelos e Jamil (2008), identificou-se que algumas empresas tinham processos bem 

definidos e outras ainda em estruturação, quando o assunto era evitar perdas de conhecimento 

motivadas pelo turnover. Segundo os autores, a pesquisa revelou que ainda é um grande 

desafio, para as empresas, preparar substitutos para os postos-chave e manter o conhecimento 

dentro da organização. Preocupação menor foi notada com relação às substituições 

envolvendo cargos operacionais.  Observou-se, ainda, a preocupação, por parte das empresas, 

em manter um turnover baixo para evitar a perda de conhecimento para a concorrência.  

Mobley (1992) identifica a queda no nível de desempenho, como outra consequência negativa 

do turnover.  Antes de sua saída, o nível de desempenho do empregado cai. Além disso, 
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considera-se o custo de se ter um cargo vago até que se encontre um substituto. Caso o 

empregado tivesse habilidades especiais ou ocupasse cargos de destaque, a saída dele pode 

influir negativamente muito mais que a simples existência de uma vaga. Também, se ele 

possuir potencial ou níveis de desempenho acima do substituto, pode haver um efeito mais 

prolongado sobre a organização. Staw (1980) nomeia esses desligamentos de “ruptura 

operacional” e apresenta como moderador a preparação dos empregados para exercerem uma 

multiplicidade de funções (o generalista). Nos níveis mais baixos, as empresas já esperam um 

turnover maior e, por isso, estabelecem rotinas para os procedimentos, facilitando a 

substituição de pessoal.  

De acordo com Price (1977), citado por Mobley (1992), o turnover, quando ocorre com maior 

intensidade, pode ter efeito negativo sobre a coesão ou seu desenvolvimento e sobre a 

interação do grupo. A queda nos padrões sociais e de comunicação, tanto formal quanto 

informal, é apontada por Mobley (1992) como consequência negativa do turnover para a 

organização, principalmente se os empregados que estão saindo são importantes para o 

processo de comunicação ou se o grupo é bastante coeso. 

Outra possível consequência negativa do turnover é a queda no moral dos empregados que 

ficam. Para Staw (1980), a queda no moral dos empregados que permanecem na empresa 

acontece quando estes percebem que seus colegas a deixaram por razões organizacionais. A 

saída de empregados pode estimular um turnover adicional na medida em que altera 

comportamento e atitudes dos demais e enfatiza o fato de haver outros cargos disponíveis 

(STAW, 1980). Assim, empregados que não estavam procurando outro emprego começam a 

pensar nessa possibilidade (MOBLEY, 1992). 

Para Mobley (1992), as estratégias e políticas indiferenciadas de controle apresentam-se como 

mais uma possível consequência negativa do turnover. Nem sempre existem informações 

disponíveis sobre suas causas e consequências. Por isso, frente ao processo de turnover, a 

gerência de uma organização pode reagir adotando medidas inapropriadas e ineficientes, tais 

como: aumentos generalizados de salários, intensificação de treinamento de relações humanas 

para os que lideram equipes, estabelecimento de metas para o turnover. A utilização de uma 

abordagem gerencial diagnóstica e avaliativa é que poderá apresentar respostas diferenciadas 

e baseadas em dados mais detalhados para cada situação.  
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Mobley (1992) afirma que o turnover pode ter um sério efeito organizacional negativo ao 

impedir que as organizações levem adiante ou até venham a postergar projetos potencialmente 

lucrativos. Isso pode acontecer quando existe uma projetada redução no quadro de pessoal, 

envolvendo empregados que se tornaram imprescindíveis na área técnica ou administrativa.  

Este autor registra, também, que o turnover será uma variável cada vez mais importante no 

planejamento estratégico de longo prazo das organizações. Para ele, ainda que seja difícil 

estimar os custos de oportunidade, esses custos são reais. 

O QUADRO 2 relaciona alguns exemplos de possíveis consequências negativas do turnover, 

tanto para a organização quanto para os empregados que saem, para os que ficam e até mesmo 

para a sociedade. Para os que saem, o encontro seguinte com a outra realidade pode não 

satisfazer as expectativas. Além do impacto econômico, para a sociedade pode ficar 

evidenciado a inabilidade em atrair e manter força de trabalho competente, com a consequente 

fuga de empresas. Ressalta-se que as consequências negativas esboçadas são exemplificativas 

e não esgotam todas as possibilidades, pois cada uma delas pode dar origem a outras e, uma 

dada consequência, depende de inúmeras outras variáveis. Servem, porém, para mostrar que 

seria uma posição ingênua pensar no turnover em termos de uma única consequência como, 

por exemplo, os custos da substituição (MOBLEY, 1992). 

2.4.2 Potenciais consequências positivas para as organizações 

Aborda-se o processo de turnover, mais frequentemente, em termos de consequências 

organizacionais negativas. Alguns autores, no entanto, começaram a explorar conceitualmente 

suas possíveis consequências positivas (DALTON; TODOR, 1979). A relativamente pequena 

importância que se atribui às potenciais consequências positivas pode estar relacionada com o 

fato de que talvez sejam menos óbvias e quantificáveis, além de demorarem mais tempo que 

as negativas para se evidenciarem (STAW, 1980).  
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QUADRO 2 
Exemplos de possíveis conseqüências negativas do turnover 

 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
- custos (recrutamento, admissão, ajustamento, treinamento) 
- custos de substituição 
- custos do processo de demissão 
- abalo nas estruturas social e comunicacional 
- menor produtividade (durante a procura do substituto e o re-treinamento) 
- evasão de empregados de alto desempenho 
- menor satisfação entre os que ficam 
- estímulo para uso de estratégias indiferenciadas de controle do turnover 
 
INDIVÍDUO (QUE SAI) 
 
- perda da condição de empregado antigo e gratificações correlatas 
- perda de benefícios extra-oficiais 
- abalo nos sistemas de suporte social e familiar 
- “fenômeno da grama mais verde” e subseqüente desilusão 
- custos referentes à inflação (hipoteca, por exemplo) 
- estresse relacionado à transição 
- interferência no curso da carreira do cônjuge 
- regressão no curso da carreira 
 
INDIVÍDUO (QUE FICA) 
 
- abalo nos padrões social e comunicacional 
- evasão de colegas de trabalho funcionalmente valorizados 
- menor satisfação 
- aumento de carga de trabalho durante e imediatamente após a procura do substituto 
- menor coesão 
- menor comprometimento 
 
SOCIEDADE 
 
- aumento nos custos de produção 
- inabilidade regional para manter ou atrair indústrias 
 
 

Fonte: MOBLEY, 1992, p. 51 

Segundo Mobley (1992), é possível que a mais óbvia das consequências positivas do turnover 

para as organizações seja a substituição por empregados de melhor desempenho. Poucas 

organizações, no entanto, avaliam de forma sistemática o desempenho dos que se desligam.  

Faz-se necessário desenvolver maneiras de se avaliar a relação custo/benefício, quando a 

organização tem que decidir entre: realizar investimentos para desenvolver maus funcionários 

ou encorajar o turnover e investir em substituições.  Por sua vez, Staw (1980) concorda que a 
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substituição de empregados pode ter efeitos positivos para as organizações. Tradicionalmente 

as empresas são levadas a assumir que o funcionário novo terá sempre um desempenho mais 

baixo que o substituído. No entanto, é possível que, em alguns casos, o empregado que está 

chegando pode estar muito mais motivado e até melhor preparado que o desligado.   Para o 

autor é preciso prestar mais atenção aos ganhos de desempenho seguintes ao turnover.   

Como contribuição ao melhor entendimento da relação desempenho/tempo na organização, 

Staw (1980) analisa e identifica três relações funcionais hipotéticas, mostradas na FIG. 5. Ele 

sugere que, numa perspectiva tradicional, o desempenho de um empregado é baixo no início e 

aumenta até atingir um ápice numa função de formato J. Para cargos estressantes que 

demandam esforço físico ou mudanças tecnológicas ou em conhecimentos, o mais apropriado 

é uma curva em formato U invertido. Finalmente, alguns cargos, notadamente os que contam 

com orientação no serviço, podem ser caracterizados por alto nível de desempenho no início e 

um rápido declínio, que o autor chama de “queima de baterias”.  Staw (1980) argumenta que a 

maioria dos cargos caracteriza-se pela curva de desempenho U invertido, e que se deveria 

dedicar mais atenção ao estudo da relação entre desempenho e tempo de serviço, na busca de 

uma taxa de turnover adequada. Mobley (1992) adverte, porém, que é preciso avaliar melhor 

as decisões sobre pessoal, baseadas em análises de desempenho-tempo de serviço, em razão 

da crescente regulamentação por parte de governos, relativas à idade e classes protegidas 

amplamente definidas como insalubres.  

Mobley (1992) assume que o processo de turnover cria oportunidades de substituições e, 

consequentemente, de agregar novos conhecimentos, ideias, abordagens, tecnologias e estilos 

às organizações.  Pode ainda apresentar oportunidades de redução de custos pela eliminação, 

fusão ou redefinição de cargos e/ou introdução de nova automação. Uma maior mobilidade 

interna pode criar maior flexibilidade em termos de desenvolvimento de carreira e 

treinamento de todos os funcionários. Apesar de destacado como dispendioso, o turnover 

pode também ser um catalisador de mudanças organizacionais positivas. Pode acontecer a 

implementação de políticas, práticas e processos, que resultem num melhor gerenciamento do 

fenômeno e maior eficácia organizacional, na medida em que a organização avalia suas 

causas e consequências. Como exemplo, cita-se o caso de organizações que condicionam o 

aumento de salários a desempenho e que conseguem, não só reduzir o turnover dos melhores 

empregados, como também elevar o nível de desempenho global.  
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Desempenho 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baixo 
 
Baixo                                                                                                       Alto 

Tempo de Serviço na organização 
 
Figura 5 - Curvas Hipotéticas de Desempenho 
Fonte: STAW, 1980, p. 259 
 
 
 
Outra consequência positiva do turnover refere-se ao efeito na redução de conflitos. Staw 

(1980) observa que grande parte da literatura sobre conflito presume que esse pode ser 

arbitrado, resolvido ou trabalhado de modo a não impedir a eficiência da organização. O autor 

argumenta que boa parte dos conflitos, no entanto, não são facilmente resolvíveis, 

notadamente quando suas origens estão relacionadas a valores e crenças fundamentais. Nesses 

casos, especialmente, o turnover pode ser a derradeira solução, assumindo um aspecto 

positivo para a organização. 

 

Uma consequência positiva do turnover pode ser o desligamento de empregados que desejam 

sair, não conseguem fazê-lo por motivos diversos e engajam-se em outras formas de 

afastamento como: absenteísmo, apatia, sabotagem ou queda na qualidade de trabalho 

(MOBLEY, 1992).  Nesse caso, o desligamento do empregado pode ser benéfico quando se 

Rápida “Queima  
de baterias” 

Formato U-invertido 

Formato J-tradicional 
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compara os custos de suportar essas formas alternativas de afastamento e os da substituição 

definitiva. 

 

Staw (1980) esclarece que, da mesma maneira que o turnover pode provocar um efeito moral 

negativo, pode-se concluir também que, em determinadas circunstâncias, o efeito no moral 

pode ser positivo. Isso pode ocorrer no caso de desligamentos de supervisores e mesmo 

colegas de trabalho considerados, por boa parte dos empregados, como indesejáveis. Segundo 

o autor, situações de elevação da mobilidade interna e do ânimo naqueles que ficam, também 

acontecem quando os empregados que saem, mesmo que bem vistos por todos, acabam 

abrindo oportunidades de promoção em sistemas muito fechados. Nesses casos, o turnover 

pode ser o principal determinante das oportunidades de promoção de funcionários 

competentes.  

 

Outra importante consequência positiva acontece quando o turnover viabiliza a reorientação 

da organização para se adaptar a uma nova situação de mercado ou a novas tecnologias. Essas 

situações obrigam as empresas a realocar ou mesmo reduzir pessoal. O turnover tem efeitos 

positivos quando é preciso reduzir o tamanho de uma unidade para o crescimento de outra, em 

situações em que a organização não pode dispor de mais recursos para manter a antiga 

estrutura ou ainda quando necessita de empregados com outras habilidades, para se adaptar a 

novas tecnologias (STAW, 1980).  

O QUADRO 3 relaciona alguns exemplos de possíveis consequências positivas do turnover, 

tanto para a organização quanto para os empregados que saem, para os que ficam e até mesmo 

para a sociedade. 

Mohammad e Nathan (2008) estudaram os antecedentes e as consequências do turnover entre 

analistas financeiros americanos. Os pesquisadores ressaltaram a importância de compreender 

as consequências do turnover de empregados, e não somente suas causas, nas diversas 

profissões. O estudo destaca os custos com recrutamento, treinamento e substituição 

temporária, a queda na produtividade e a desmoralização dos funcionários remanescentes, 

como principais consequências negativas do turnover. Ressaltam, porém, que o fenômeno não 

tem que resultar, necessariamente, em efeitos negativos. Para os autores, o turnover 

involuntário pode ser um mecanismo de dispensa de empregados de baixo desempenho. Pode 
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ser também um preventivo contra a estagnação, além de criar facilidades para mudança e 

inovação nas organizações. 

QUADRO 3 
Exemplos de possíveis conseqüências positivas do turnover 

______________________________________________________________________ 
ORGANIZAÇÃO 
 
Possíveis conseqüências positivas 
 
+ Afastamento de empregados de baixo desempenho 
+ Infusão de novas tecnologias / novos conhecimentos via substituição 
+ Estímulo para mudanças em práticas e políticas 
+ Maiores oportunidades de mobilidade interna 
+ Maior flexibilidade estrutural 
+ Diminuição de outros comportamentos de “afastamento” 
+ Redução de conflitos enraizados 
 
INDIVÍDUO (QUE SAI) 
 
+ Aumento de salários 
+ Progresso profissional 
+ Melhor “compatibilização pessoa-organização” e, portanto menos estresse melhor uso de     
habilidades, interesses. 
+ Renovação de estímulos no novo ambiente 
+ satisfação em relação a valores não ligados ao trabalho 
+ Maior percepção da própria eficiência 
 
INDIVÍDUO (QUE FICA) 
 
+ Maiores oportunidades de mobilidade interna 
+ Estimulação e fertilização em cadeia pela presença de novos colegas de trabalho 
+ Maior satisfação 
+ Maior coesão 
+ Maior comprometimento 
 
SOCIEDADE 
 
+ Mobilidade para novas indústrias 
+ Menores iniqüidades relativas à renda 
+ Menores custos de desemprego e bem-estar social em um mercado de trabalho em declínio 
+ Menores custos relacionados ao estresse no trabalho 
 

Fonte: MOBLEY, 1992, p. 52 

As consequências positivas, apesar de identificadas pelos autores estrangeiros citados, não são 

ressaltadas por pesquisadores do turnover no Brasil. Por outro lado, destacam as negativas. 

Orellano e Pazello (2006), por exemplo, que percebem a elevada rotatividade de mão de obra 

como uma característica do mercado de trabalho brasileiro, consideram-na negativa. Por isso, 
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alertam para a necessidade de políticas capazes de reduzir o turnover no Brasil. Para estas 

autoras, esse tipo de rompimento, em números elevados, pode indicar uma excessiva falta de 

comprometimento entre empregados e empregadores e pode ser um fator para aumento de 

custos de transação e perda de eficiência da economia. As autoras consideram que a elevada 

rotatividade é negativa, sobretudo, porque o rompimento das relações de emprego, em geral, 

impõe custos a ambas as partes envolvidas.  

Gonzaga (1998), ao analisar a qualidade de emprego no Brasil, também destaca as 

consequências negativas do elevado turnover.  Para o autor, a qualidade de emprego depende 

fundamentalmente de alta produtividade que, por sua vez, necessita não apenas de 

qualificação do pessoal (via educação), mas também de capital humano desenvolvido dentro 

do ambiente de trabalho pelo treinamento. Neste sentido, um alto turnover impede não só o 

aumento da produtividade como também a melhoria da qualidade do emprego.  

2.5 As pesquisas sobre turnover 

Os pesquisadores do tema, como Staw (1980), Mobley (1992), Steers e Mowday (1981), apud 

Lee e Mowday (1987) e Price (2001), dentre outros, recomendam mais estudos sobre o 

construto turnover.  Em especial, Staw (1980) sinaliza que poucos estudos são realizados 

envolvendo as consequências do fenômeno para as organizações. Por muito tempo, boa parte 

dos estudiosos, notadamente os psicólogos, sempre viram as consequências do fenômeno 

como negativas. Talvez por este motivo, a grande maioria dos modelos conceituais existentes 

e pesquisas realizadas enfatizam os antecedentes. A busca pelo melhor entendimento das 

causas pode estar relacionada ao fato de que, para boa parte dos estudiosos, o turnover deve 

ser, na maioria das vezes, estrategicamente evitado. Alguns estudos, no entanto, revelam que 

as consequências também podem ser benéficas para as organizações (STAW, 1980; 

MOBLEY, 1992).  

2.5.1 Pesquisas internacionais e transnacionais 

As pesquisas internacionais sobre os determinantes diretos das intenções de turnover são 

amplas, especialmente no que se refere aos diversos fatores que implicam em intenções de 
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turnover: gênero, idade, estado civil, nível de escolaridade, horas trabalhadas, membro 

sindical, salário, fatores organizacionais etc. Estes fatores diretos são objetos de estudos por 

parte de diversas áreas de conhecimento, dentre elas a psicologia (MOBLEY, 1992). No 

QUADRO 4 são apresentadas, de forma sintetizada, algumas dessas pesquisas com seus 

achados.  

Poucas pesquisas transnacionais (envolvendo vários países) foram realizadas sobre o tema 

turnover.  Sousa-Poza e Hennerberger (2004) identificaram quatro importantes painéis de 

estudos comparativos sobre o fenômeno e fizeram constar na parte introdutória do estudo que 

eles também realizaram, com base num cenário transnacional. Os autores citam os trabalhos 

de Van Ours (1990), Schettkat (1997) e Burgess (1994; 1999). 

Van Ours (1990), apud Sousa-Poza e Hennerberger (2004), utilizou dados de várias fontes 

vindos de seis países: França, Japão, Holanda, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 

Concluiu que não existem diferenças estruturais no turnover dos países envolvidos na 

pesquisa e que o fenômeno está positivamente relacionado com o crescimento do emprego e 

negativamente relacionado com maiores taxas de desemprego.  

Schettkat (1997), apud Sousa-Poza e Hennerberger (2004), utilizou dados de doze países da 

União Européia com o objetivo de levantar os efeitos da regulação do mercado de trabalho na 

mobilidade de emprego. Concluiu que existem claras relações entre as regulamentações e a 

estabilidade no emprego. Verificou, também, que a estrutura da indústria e a sua situação 

macroeconômica influenciam o processo de turnover. 

Burgess (1994), apud Sousa-Poza e Hennerberger (2004), usou dados do Japão e de dez 

países localizados na Europa e confirmou uma relação significativa entre a rigidez da 

legislação trabalhista e a velocidade da realocação no trabalho, confirmando em parte o 

estudo citado no item anterior. 

Em outro estudo, Burgess (1999), apud Sousa-Poza e Hennerberger (2004), utilizou dados 

vindos de diferentes pesquisas nacionais realizadas no Japão, em países da Europa e nos 

Estados Unidos. O autor procurou isolar os efeitos dos fatores específicos de cada país e deu 

ênfase à legislação de proteção ao emprego e ao treinamento da força de trabalho. Constatou 

que ambos possuem papel significativo para afetar a realocação no trabalho.  
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QUADRO 4 
 

Síntese das pesquisas internacionais sobre determinantes diretos de turnover 
 

Ano Fator Autor Principal Achado 

2000 Gênero SOUSA-
POZA 

Em alguns países, as mulheres têm maiores níveis 
de satisfação no trabalho, o que normalmente 
reduz o processo de troca de emprego. 

1999 Membro Sindical BENDER 
SLOANE 

Outra evidência bastante considerável é a relação 
entre turnover e empregados sindicalistas, em que 
há um aumento considerável de custo para o 
empregador quando da demissão desses 
funcionários. 

1998 Gênero ROYALTY 

Dependendo do nível de educação do empregado – 
quanto maior o nível, maiores as intenções de 
turnover -; as mulheres são menos propensas a 
trocar de emprego. 

1998 Salário GALIZZI 
LANG 

O determinante que mais tem recebido a atenção 
da literatura é a faixa salarial. É sempre esperado 
que quanto maior a faixa salarial do empregado, 
menor a probabilidade de se encontrar uma outra 
empresa oferecendo faixas salariais maiores que a 
atual. 

1997 Idade CAMPBELL 

A idade tem se mostrado ser inversamente 
proporcional à probabilidade de se mudar de 
emprego. O principal argumento que sustenta esta 
relação é que o tempo disponível para o 
empregado amortizar os custos associados com as 
trocas de emprego diminui com a idade, trazendo 
pouca atratividade para essa troca.  

1997 Escolaridade CAMPBELL 

Acredita-se também que um maior nível de 
educação é diretamente proporcional à 
probabilidade da troca de emprego, sendo essa 
relação sempre associada a melhores alternativas 
no mercado de trabalho. Entretanto, alguns estudos 
não confirmam que essa relação tenha tanto 
significado. 

1997 Horas Trabalhadas CAMPBELL 

O montante de horas trabalhadas dentro da 
organização pode influenciar a probabilidade de 
turnover, na medida em que empregados de forma 
até mesmo involuntária, que adicionam horas-
extras à jornada normal de trabalho, estão mais 
sujeitos ao desejo de sair. 

1996 Organizacionais IDSON 

Outras variáveis ligadas ao trabalho e ao 
empregador tais como benefícios extras, escalas 
flexíveis de trabalho, expectativas de promoções, 
treinamentos internos e porte da empresa, 
mostraram-se relacionadas ao processo do 
turnover.  

1984 Estado Civil HOLMLUND 

O fato de estar casado tem relação direta com a 
probabilidade de uma possível troca de emprego. 
O funcionário casado normalmente teria maiores 
custos familiares no processo de mudança, 
ocorrendo o oposto em um processo de mudança 
individual. 

 

Fonte: SOUSA-POZA,2004, apud COSTA, 2006, p. 66. 
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Os estudos citados tinham limitação de dados, pois envolviam poucos países e poucas 

variáveis foram consideradas. O estudo conduzido por Sousa-Poza e Hennerberger (2004), 

cujo objetivo foi analisar as intenções de turnover numa abrangência ou cenário transnacional 

é bem mais completo no que se refere a esses quesitos. Em um único estudo, utilizaram dados 

de vinte e cinco países e um rico grupo de variáveis de controle.  

Os autores Sousa-Poza e Hennerberger (2004) identificaram em seus estudos, características 

comuns entre os países pesquisados, no que se refere a determinantes de turnover. 

Encontraram também algumas diferenças marcantes, como as que são descritas a seguir: 

a) altas intenções de trocar de emprego, nos próximos 12 meses: Canadá (17%); Estados 

Unidos (14,3%) e Inglaterra (14,3%). Baixas intenções de trocar de emprego: no Japão 

(1,8%); Espanha (3%) e em diversos países do leste europeu; 

b) Inglaterra, França e Canadá possuem baixos níveis de satisfação no trabalho, segurança 

no trabalho, percepção de oportunidades futuras e orgulho de trabalhar na empresa e, 

por isso, elevadas intenções de turnover; 

c) Estados Unidos e Inglaterra, apesar de apresentarem os mesmos níveis (elevados) de 

intenções de turnover, diferem bastante quando o assunto são os determinantes 

subjetivos. Enquanto na Inglaterra os níveis de satisfação, segurança e orgulho de 

trabalhar na empresa são relativamente baixos, as altas intenções de turnover nos 

Estados Unidos convivem com níveis altos de satisfação, segurança, percepção de 

oportunidades futuras e orgulho de trabalhar na empresa. 

Apesar da utilização de um grupo extenso de variáveis de controle, grandes diferenças ainda 

ficaram entre os países. É o caso, especialmente, daqueles com baixas intenções de turnover 

como Japão e vários países do leste europeu. Para os autores, as grandes diferenças que ainda 

restaram são uma forte indicação do peso que possuem os costumes e a tradição na 

determinação da intenção de trocar de emprego e da mobilidade do emprego em geral. 

 

 



50  

2.5.2 As pesquisas no Brasil 

Em consonância com o que ocorre no âmbito internacional, os estudos existentes sobre 

turnover, no Brasil, priorizam a identificação e análise dos seus antecedentes ou 

determinantes (Costa, 2006; Gonçalves, 2006; Ferreira e Siqueira, 2005). Além disso, a 

dificuldade em se obter informações precisas (dados quantitativos) sobre rotatividade tem 

levado estudiosos da área a estudá-la, com mais freqüência, sob a forma de intenção de sair da 

organização (SIQUEIRA, 2002). Alguns estudos e pesquisas foram realizados no sentido de 

avaliar as possíveis implicações do sistema de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço) e outros benefícios que oferecem respaldo ao trabalhador, no caso da possível perda 

do emprego (Gonzaga, 1998; 2003). Apresentam-se, a seguir, resumos de algumas pesquisas 

realizadas no Brasil.  

Gonçalves (2006) analisou o construto satisfação no trabalho, procurando detectar os fatores 

que influenciam na satisfação do funcionário, de maneira a favorecer sua permanência na 

empresa. A autora utilizou estudo de caso, de caráter qualitativo e quantitativo, em uma 

distribuidora de bens de consumo de médio porte sediada na cidade de Belo Horizonte (MG). 

Ficou evidenciado que, contrariamente à hipótese da autora, o baixo grau de satisfação não 

provocou um alto índice de turnover.  Mesmo insatisfeitos, os funcionários permanecem na 

empresa. Permanência que foi atribuída, no caso, ao absenteísmo sem punições disciplinares, 

à proximidade entre a residência e o local de trabalho e ao coleguismo entre os empregados.  

Costa (2006) desenvolveu um estudo de caso abrangendo duas empresas do setor varejista do 

comércio da cidade de Belo Horizonte (MG). Adotou o modelo das três dimensões de Meyer 

e Allen (1991), testado e validado no Brasil. Foram pesquisados os graus e os tipos de 

comprometimento dos vendedores e gerentes com a organização. Utilizou-se um instrumento 

específico por meio de entrevistas e grupo de foco. Os resultados encontrados indicaram um 

grau moderado de comprometimento, além das evidências empíricas que sugerem uma 

ligação entre comprometimento e turnover. Verificou-se que há, entre alguns funcionários, a 

intenção de sair da organização. Essas intenções estão ligadas a fatores como: modelo de 

gestão, estilo de liderança e práticas de RH. 

Ferreira e Siqueira (2005) testaram um modelo para intenção de rotatividade, posicionando 

comprometimento organizacional afetivo e satisfação no trabalho como seus antecedentes 
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diretos e percepção de justiça de remuneração como antecedente indireto. Foi utilizado para 

coleta de dados um instrumento composto de quatro escalas validadas, referentes às variáveis 

do modelo, aplicado a 81 profissionais de empresas da Grande São Paulo, sendo 46 do setor 

metalúrgico e 35 do setor eletro-eletrônico. Análises de regressão múltipla hierárquica 

revelaram evidências que comprovaram a adequação de interdependência prevista no modelo, 

apontando satisfação e comprometimento afetivo como antecedentes diretos e percepção de 

justiça de remuneração como antecedente indireto de intenção de sair da empresa (turnover). 

Concluíram que cabe às organizações que buscam manter colaboradores importantes para 

seus planos estratégicos, aumentar o nível de satisfação no trabalho e proporcionar um 

ambiente propício ao comprometimento afetivo com a organização pelo fortalecimento de 

percepções de justiça acerca da remuneração que recebem.  

Iwamoto (2005) realizou um estudo que teve como objetivos: descrever a distribuição das 

diferentes categorias de trabalhadores de enfermagem segundo variáveis demográficas e de 

inserção no emprego na rede hospitalar de Uberaba-MG e descrever a rotatividade desses 

trabalhadores. O estudo foi realizado durante o ano de 2003, em onze hospitais, sendo um 

público, seis privados e quatro filantrópicos. O turnover foi verificado aplicando-se 

indicadores globais: taxas de admissão (TA), taxas de desligamento (TD) e taxa líquida de 

substituição (TLS), dentre outros indicadores. Com relação ao turnover, a autora verificou que 

nos hospitais estudados ocorreram 327 admissões e 276 demissões. As taxas de admissão 

(31%) foram superiores às de desligamento (26,1%). Os hospitais privados apresentaram as 

maiores TA (44,3%) e TD (42,1%). A TLS dos trabalhadores foi de 24,3%. O maior nível de 

TLS foi encontrado nos hospitais privados (30,7%). O quadro de trabalhadores da rede 

hospitalar seria totalmente renovado em 3,6 anos. Nos hospitais privados, isso ocorreria em 

2,4 anos e no público em 5,3 anos. De modo geral, o turnover nos hospitais estudados pode 

ser considerado elevado segundo a autora. 

Gonzaga (2003) realizou um estudo com duplo objetivo. Primeiro descreveu a legislação 

trabalhista brasileira com ênfase nas provisões legais para segurança no emprego (FGTS, 

entre outros) e seus incentivos na realocação de trabalhadores. Depois, investigou os efeitos 

das mudanças ocorridas nos custos de demissão, implementadas pela Constituição Federal 

de1988 e pela Lei de setembro de 2001, sobre o tempo de duração dos empregos.  Ambas as 

mudanças aumentaram os custos de demissão e, portanto, deveriam ter reduzido o turnover 

para os trabalhadores formais afetados por elas. Foi realizada uma análise com base nos dados 
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mensais vindos da Pesquisa Mensal de Emprego (PME, IBGE), que informa sobre o tempo de 

permanência dos atuais desempregados nos seus empregos anteriores. Os resultados 

mostraram que as mudanças na legislação reduziram o turnover e que houve um significativo 

aumento na média de duração dos empregos dos funcionários afetados em relação aos não 

afetados pelas mudanças na lei. Ficou também evidenciado nos resultados desse estudo que 

houve uma redução da probabilidade de falsas demissões, embora ainda exista um grande 

número de tais acordos entre empregadores e empregados. 

No capítulo a seguir, apresenta-se uma contextualização do setor calçadista no mundo, no 

Brasil e no polo calçadista de Nova Serrana. 
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3 O SETOR CALÇADISTA 

O presente capítulo analisa o panorama internacional e nacional da indústria calçadista e, mais 

especificamente, o polo calçadista da cidade de Nova Serrana - MG, foco maior deste estudo. 

Verifica-se aqui como o setor está estruturado e qual o comportamento do mercado de 

calçados no Brasil e no mundo. Em especial, analisa-se no polo calçadista de Nova Serrana: 

suas origens, desenvolvimento e situação atual.  

3.1 A indústria Calçadista: contexto internacional e nacional 

De acordo com a FIEMG/IEL (2004), a indústria calçadista dos países desenvolvidos tem 

evoluído para a redução de sua participação nos grandes mercados massificados de produtos 

padronizados em favor de produtos que incorporem intensamente design e qualidade. As 

novas tendências para o setor calçadista têm origem em uma crescente influência das grandes 

empresas dedicadas à distribuição e inovação assim como na maior preocupação dos 

consumidores com o conforto e a qualidade dos calçados, no aumento das restrições 

ambientais e no crescimento de políticas comerciais defensivas.  O design, o acabamento e o 

marketing estão ficando cada vez mais a cargo dos países desenvolvidos, enquanto as etapas 

mais intensivas do processo estão sendo realocadas para países emergentes, com mão de obra 

abundante e de baixo custo. 

Com base em dados do ano de 2005, a China, em relação aos cinco principais países 

envolvidos na produção, exportação e consumo de calçados em nível mundial, aparece como 

o principal país produtor e exportador, nivelando-se com os Estados Unidos no que diz 

respeito ao consumo. A China, responsável por 65% da produção mundial, lidera as 

exportações com 68% do total e não figura entre os cinco principais importadores.  Os 

Estados Unidos, com o consumo em17%, lideram as importações com 25%. Nesse grupo, o 

Brasil, que não está no grupo dos cinco maiores importadores, aparece em terceiro lugar, com 

5% da produção mundial, depois de China e Índia; quinto exportador com 2%, depois de 

China, Hong Kong, Vietnam e Itália e como quinto consumidor com 4% de participação no 

consumo mundial, depois de China, Estados Unidos, Índia e Japão (ABICALÇADOS, 2009).  
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No Brasil, o processo de desenvolvimento econômico da indústria calçadista teve início no 

Rio Grande do Sul, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães, em junho de 1824. 

Instalados no Vale dos Sinos, eles trouxeram a cultura do artesanato, principalmente em 

artigos de couro, e construíram a primeira fábrica de calçados em 1888.  A demanda por 

calçados e a produção aumentaram ao longo do tempo, até a formação, naquela região do 

estado gaúcho, de um dos maiores clusters calçadistas mundiais da atualidade 

(ABICALÇADOS, 2009). 

De acordo com a Abicalçados (2009), apesar de as empresas de grande porte concentrarem-se 

no Rio Grande do Sul, a produção está gradualmente sendo distribuída para outros polos. 

Destacam-se as regiões de Franca no interior de São Paulo; Nova Serrana, em Minas Gerais; 

São João Batista, no estado de Santa Catarina e os estados emergentes como Paraíba, Ceará e 

Bahia. A indústria calçadista brasileira desempenha importante papel na economia brasileira 

no que se refere à empregabilidade. Ela foi responsável, em 2007, por mais de 300 mil 

empregos. Na fabricação de calçados, o Rio Grande do Sul era responsável por 37% do total 

de pessoas assalariadas, seguido do Ceará e São Paulo, com 17% cada, Bahia 9% e Minas 

Gerais 8%.   

A diversificação da produção, que é um importante fator competitivo, proporciona aos 

produtores brasileiros uma rápida adaptação às mais diferentes coleções. Isto permite que o 

país produza todos os tipos de calçados necessários para atender ao mercado interno e 

também as exportações.  Em 2007, o Brasil produziu 808 milhões de pares, exportou 177 

milhões e importou 29 milhões. O consumo foi de 660 milhões de pares e o consumo per 

capita foi de 3,5 pares (ABICALÇADOS, 2009).  

3.2 A indústria do calçado em Nova Serrana 

Antiga terra dos índios Cataguases, a cidade de Nova Serrana já foi chamada de Conquista, 

em razão das lutas entre os desbravadores e os índios. O povoado foi elevado à categoria de 

Distrito com o nome de Cercado de Pitangui em 05 de novembro de 1869. A vocação pela 

fabricação de calçados disseminou-se espontaneamente. Um fator que contribuiu para o 

surgimento dessa indústria foi a atividade de conserto de selas. A oportunidade deste trabalho 

com o couro, atendendo a necessidade de tropeiros que passavam pela região, deu início ao 
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artesanato do calçado.  A emancipação política veio por força da lei nº 1039 e a instalação do 

município ocorreu em 1º de janeiro de 1954. O nome de Nova Serrana é uma homenagem à 

cidade de Pitangui, também conhecida como Velha Serrana. O surgimento da indústria de 

calçados coincide com a emancipação política do município. A primeira fábrica artesanal de 

botinas foi instalada em 1940. Nos anos 1960, já funcionavam 20 pequenas empresas com 

produção diversificada e, no início da década de 1970, a cidade contava com 48 pequenas 

fábricas de calcados (PMNS, 2009). 

Nova Serrana está localizada na região centro-oeste de Minas Gerais, às margens da rodovia 

BR-262, a 112 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com o IBGE, em 2007, contava 

com uma população estimada em 60.195 habitantes, sendo o seu crescimento demográfico da 

ordem de 8% ao ano. Em meio às turbulências do cenário econômico mundial, as empresas 

calçadistas de Nova Serrana fecharam o ano de 2008 com uma produção de 81 milhões de 

pares de calçados, significando um crescimento de 5% na produção em relação a 2007.  As 

linhas esportivas para o dia a dia, com predominância dos tênis de passeio, constituem a base 

da produção dessas empresas. Produzem, também, calçados ortopédicos, chuteiras, chinelos e 

botas (SINDINOVA, 2009). 

Hoje, a indústria de calçados é, comprovadamente, a principal atividade econômica da cidade, 

que também é a sede do Arranjo Produtivo Local – APL5. Colocada em terceiro lugar na 

produção nacional, é considerada a Capital Nacional do Calçado Esportivo.  São 854 

indústrias de calçados que geram 20.176 postos de trabalho (emprego direto). A indústria tem 

o seguinte perfil: são 53 empresas fabricantes de calçados masculinos; 110 voltadas para os 

calçados femininos, com destaque para sandálias e 691 especializadas na fabricação de tênis 

(APL – NOVA SERRANA, 2009).  

Segundo Suzigan et al. (2005), a quase totalidade da produção das indústrias de Nova Serrana 

é de tênis, o que caracteriza o sistema local como altamente especializado nesse tipo de 

                                            
5 O APL – Arranjo Produtivo Local, cuja cidade-polo é Nova Serrana, reúne 12 municípios. Os arranjos 
produtivos locais podem ser definidos como concentrações geográficas de firmas especializadas em um mesmo 
setor ou em um mesmo complexo industrial. Abrangem uma rede de indústrias altamente concentradas, em sua 
maioria de micro, pequenas e médias empresas, trabalhando de forma cooperada, com tecnologias de produção 
flexíveis, sendo capazes de responder às mudanças nas condições de mercado. A metodologia de APL constitui-
se uma alternativa para obtenção de crescimento econômico num trabalho focado na parceria entre o poder 
público e a iniciativa privada, a partir da atuação em setores dinâmicos de determinadas regiões (FIEMG/IEL - 
MG, 2004).  
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calçado. Há também considerável produção de chinelos e sandálias, fabricados 

predominantemente com material sintético. Os autores afirmam ainda que, essa especialização 

na produção de tênis e outros calçados de material sintético, explica a ausência, em Nova 

Serrana, de alguns segmentos da cadeia produtiva. A maior parte das máquinas e 

equipamentos, componentes e matérias-primas são fornecidos por empresas que não são da 

região.    

O estudo realizado pela FIEMG/IEL-MG/SINDINOVA (2009) apresenta um retrato atual do 

setor calçadista de Nova Serrana. As informações foram obtidas por meio de um diagnóstico 

que envolveu diretamente 687 empresas do setor calçadista. Apresenta-se abaixo um resumo 

das principais informações: 

a) As empresas pesquisadas possuem tempo médio de existência de aproximadamente 12 

anos. Destaca-se que 30,1 % possuem entre 6 e 10 anos; 8,3 % estão com 2 anos ou 

menos e 3,3% possuem mais de 30 anos de existência; 

b) grande parte das empresas é de micro e pequeno porte. Os dados mostram que 58,4% 

são consideradas micro (até 19 empregados); 36,1% são de pequeno porte (20 a 99 

empregados); 5% são de médio porte (100 a 499 empregados) e 0,5% são 

consideradas de grande porte (acima de 500 empregados); 

c) a maioria das empresas pesquisadas produz tênis (57%). Este número é ainda mais 

significativo, atingindo 62,7%, quando se considera a categoria de calçados esportivos 

(tênis, vulcanizados e sapatênis);  

d) observa-se uma participação importante do número de empresas que fabricam 

calçados femininos em todos os tipos de produtos fabricados, notadamente sandálias, 

rasteirinhas e chinelos. No caso específico dos calçados esportivos, acontece uma 

participação um pouco maior em produtos voltados para o público masculino; 

e) a maioria das empresas produz até 500 pares de calçados por dia (62,7%). Outra 

parcela importante produz de 501 a 1.000 pares por dia (21,6%). Algumas empresas, 

0,6%, chegam a produzir mais de 10.000 pares por dia; 

f) o cruzamento entre as informações sobre número de pares produzidos e capacidade 

produtiva total mostra que apenas 17,8% das empresas entrevistadas estão operando 
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dentro da sua capacidade produtiva total. Estão operando com menos da metade da 

capacidade produtiva 19,3% das empresas;  

g) com relação ao preço médio de venda dos produtos, 26,7% dos entrevistados 

afirmaram ser de, no máximo, R$ 10,00. Na faixa entre R$ 15,01 e R$ 20,00 estão 

21,6% dos entrevistados. No outro extremo, 2,6% responderam ser de R$ 30,00 a R$ 

35,00. Apenas 1,7% afirmaram que o valor supera R$ 35,00; 

h) a injeção de solado é a etapa produtiva como maior índice de terceirização, sendo que 

55% da empresas terceirizam mais da metade do processo. Das empresas 

entrevistadas, 62,7% terceirizam pelo menos alguma parte da injeção de solado no seu 

processo produtivo;  

i) dentre os principais destinos de venda das empresas entrevistadas estão os estados de 

São Paulo (92%) e de Minas Gerais (88%). São também importantes destinos os 

estados do Rio de Janeiro (75%), Paraná (71%), Santa Catarina (56%) e Rio Grande 

do Sul (54%). O mercado externo representa 6,10%. Observa-se que uma mesma 

empresa pode ter mais de um destino de venda e, por isso, os percentuais somados vão 

representar mais do que 100%. 

Apesar de haver predominância em calçados esportivos, é possível notar entre os empresários 

de Nova Serrana uma tendência à diversificação dos produtos, especialmente em relação aos 

calçados femininos. A prática dos preços baixos, sem prejuízo da qualidade é uma 

característica importante que vem sendo mantida pelas empresas do polo. A chamada moda 

rápida, ligada à velocidade dos lançamentos e frequente colocação de novos produtos, é a 

mais nova tendência que garante a competitividade e possibilita maior inserção no mercado 

(FIEMG/IEL-MG/SINDINOVA, 2009).    

O município de Nova Serrana, considerado um dos mais importantes clusters do estado de 

Minas Gerais, contribui atualmente com 50% das unidades locais da indústria de calçados de 

Minas Gerais e responde por 47% do total de empregos gerados no estado pelo setor 

calçadista (FIEMG/IEL-MG/SINDINOVA, 2009).  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Neste capítulo são mostrados os aspectos metodológicos do estudo. O caráter qualitativo 

predomina na pesquisa realizada. Vieira (2006) explica que o método qualitativo é definido de 

acordo com as crenças do investigador. É dada importância à descrição detalhada dos 

fenômenos e dos elementos que o envolvem, aos depoimentos dos atores sociais, aos 

discursos, aos significados e aos contextos. Para Collis e Hussey (2005), quando o enfoque é 

qualitativo, a realidade é subjetiva e o pesquisador interage com o que está sendo pesquisado. 

Como pesquisa qualitativa, poderá ajudar na concepção de novas pesquisas e na formulação 

de hipóteses em estudos futuros.   

4.1.1 Classificação quanto aos fins 

Quanto aos fins, especialmente porque levanta diversas questões para novas pesquisas, este 

estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória. Além disso, embora exista uma vasta 

literatura sobre turnover, no Brasil foram encontrados poucos estudos ou pesquisas realizadas 

sobre o tema das possíveis consequências positivas e negativas do fenômeno. A maioria dos 

estudos identificados analisa o fenômeno de forma global, quando não concentram 

especificamente nas suas possíveis causas.  

Com a utilização das palavras-chave: consequências do turnover, consequences of turnover, 

consequências da rotatividade, consequências da rotatividade de pessoal e consequências da 

rotatividade no trabalho, foram consultadas diversas fontes. Dentre outras, citam-se as 

seguintes: arquivos de teses das principais universidades brasileiras, trabalhos apresentados 

nos encontros anuais dos últimos doze anos da ANPAD - Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Administração, banco de teses da CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ProQuest Information and learning e Google 

Acadêmico.  
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Vergara (2009) explica que a investigação exploratória é apropriada para os casos em que há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado na área e que, por sua natureza de sondagem, 

não admite hipóteses. Entretanto, elas poderão surgir durante ou no final da pesquisa. Para 

Collis e Hussey (2005), a pesquisa exploratória busca padrões, idéias ou hipóteses, em vez de 

testar ou confirmar uma hipótese.   

Esta pesquisa também se caracteriza como descritiva, na medida em que, ao apresentar e 

analisar os dados primários e secundários encontrados, descreve o fenômeno no contexto 

pesquisado. Collis e Hussey (2005, p. 24) explicam que a pesquisa descritiva “é a pesquisa 

que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter informações 

sobre as características de um determinado problema ou questão”. 

4.1.2 Classificação quanto aos meios 

Quanto aos meios de coleta de dados, este estudo utilizou a análise documental e a pesquisa 

de campo. Vergara (2009) explica que a investigação documental é realizada com base em 

documentos que estão de posse de órgãos públicos e privados, de qualquer natureza, ou 

mesmo com pessoas. Para a mesma autora, a pesquisa de campo é uma investigação de 

natureza empírica, que deve ser realizada no local onde ocorreu ou ocorre um fenômeno ou 

onde estão localizados os elementos para explicá-lo. Na análise documental são coletados 

dados secundários (que já estão prontos e disponíveis para uso do pesquisador) e, na pesquisa 

de campo, os dados primários (que são produzidos pelo trabalho do pesquisador).  

Os dados secundários foram obtidos, neste estudo, através de fontes diversas. Atenção 

especial foi dada aos números que representam o emprego e o desemprego, que quantificam e 

qualificam o turnover no polo calçadista de Nova Serrana.  

Na pesquisa de campo, os dados primários foram coletados a partir da utilização do método 

de entrevistas individuais em profundidade. Para Roesch (2005), este método é a técnica 

fundamental da pesquisa qualitativa. O objetivo dele, segundo a autora, é entender o 

significado atribuído pelos entrevistados a questões e situações, em contextos não preparados 

anteriormente por suposições do pesquisador. Collis e Hussey (2005) destacam que as 

entrevistas facilitam a comparação de respostas e podem ser feitas pessoalmente (como foi 
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realizado neste estudo), por telefone ou por computador (e-mail, ICQ, etc.). Complementando, 

Tavares (2008) esclarece que a entrevista deve começar com questões amplas passando 

depois para questões mais específicas. O entrevistador deve anotar antes os principais tópicos 

que pretende abordar, cuidar para não influenciar a qualidade das respostas do entrevistado e 

garantir a abordagem de todos os pontos.  

4.2 Coleta dos dados  

A pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira fase, foram coletados os dados 

secundários e, na segunda, as entrevistas individuais. Com a realização das entrevistas 

buscou-se, em profundidade, a percepção dos empresários com relação aos principais 

determinantes e às consequências do turnover. Buscou-se, também, identificar formas de 

redução dos altos índices e dos custos relacionados ao fenômeno, aplicáveis ao polo calçadista 

de Nova Serrana.  

Os dados secundários foram coletados a partir das informações disponibilizadas, na Internet 

ou em outras publicações, pelo Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED; FIEMG/IEL; 

IEDI, ABICALÇADOS; SINDINOVA, PMNS e APL/Nova Serrana. Os dados obtidos são 

representados por números relacionados ao emprego na indústria calçadista de Nova Serrana, 

ao volume de produção, ao tamanho do parque industrial calçadista localizado no mesmo 

município e aos números do setor calçadista no Brasil e no mundo. O Sindicato dos 

Empregados da Indústria Calçadista de Nova Serrana, mediante carta de solicitação 

(APÊNDICE A), forneceu os dados das rescisões contratuais homologadas de empregados 

desligados após completarem mais de um ano na mesma empresa. 

Os dados primários foram coletados diretamente pelo pesquisador com base no roteiro para 

entrevista individual (APÊNDICE B). Tavares (2008) afirma que, quando se trata de 

pesquisas qualitativas, geralmente as exploratórias, às vezes é suficiente um rol de tópicos 

bem elaborados, cuidando-se para que todos os aspectos sejam adequadamente cobertos. Com 

as entrevistas, foram obtidas informações, opiniões, sugestões e realidades relacionadas com o 

tema pesquisado. Optou-se por realizá-las de forma pouco estruturada, tão aberta quanto 

possível. Para Tavares (2008), quando o problema é em grande parte desconhecido e carece 
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de aprofundamento, os instrumentos de coleta de dados serão mais abertos e flexíveis no 

sentido de adaptar-se aos contornos que o segmento do estudo pode indicar.  

4.3 Unidades de análise e de observação 

As empresas, objetos da pesquisa realizada, são fabricantes de calçados e estão situadas no 

polo calçadista de Nova Serrana. Foram selecionadas aquelas que possuíam pelo menos cinco 

anos de atividade, trabalhavam com linhas de produção baseadas em processos repetitivos e 

eram intensivas no emprego de mão de obra. Foram representadas, no ato da coleta de dados, 

por seus proprietários ou dirigentes envolvidos com a gestão de pessoas ou com a gestão 

global de cada unidade.   

O universo da pesquisa foi representado pela totalidade das indústrias do polo calçadista de 

Nova Serrana. Estimam-se 854 fábricas. Cada uma das fábricas de calçados selecionadas 

constituiu-se em unidade de análise. A unidade de observação foi o proprietário ou o 

executivo indicado como seu representante. No total, foram realizadas quatorze entrevistas, 

quantidade que se mostrou suficiente para a obtenção dos dados e subsídios para a análise e 

cumprimento dos objetivos propostos neste trabalho.  De acordo com Collis e Hussey (2005), 

se o paradigma fenomenológico ou qualitativo está sendo observado, as amostras utilizadas 

normalmente são pequenas.  

4.4 Modelo conceitual da pesquisa 

Confirmando o que registra Costa (2006), não se encontrou um modelo teórico validado no 

Brasil. Para a realização desta pesquisa elaborou-se, então, um modelo baseado no referencial 

teórico descrito no capítulo 2.  

Neste modelo, os fatores individuais, organizacionais e externos, determinantes do turnover, 

influenciam a decisão de sair ou demitir, de forma isolada ou integrada. Uma vez que o 

turnover já ocorreu, por iniciativa do empregado (voluntário) ou por iniciativa da empresa 

(involuntário), faz-se necessário identificar e analisar as possíveis consequências positivas e 

negativas. Essas ações visam à melhoria das práticas administrativas e da competitividade das 
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empresas do polo calçadista de Nova Serrana, com relação ao fenômeno estudado.  A FIG. 6 

representa o modelo conceitual desta pesquisa.  

 
 

Figura 6 - Modelo Conceitual da Pesquisa 
Elaborado pelo autor 

4.5 Análise e Tratamento dos dados 

A análise dos dados secundários obtidos concentra-se em mostrar a real movimentação de 

pessoal (admissões/demissões) no polo calçadista em estudo, destacando suas flutuações ao 

longo dos períodos anuais, além da proporção do turnover involuntário em relação ao 

voluntário. Demonstra-se, ainda, o cálculo dos índices de turnover, comparando-os com 

outros setores industriais.  

O cálculo do índice de turnover, efetuado com base nos dados secundários pesquisados, segue 

a fórmula geral, exposta abaixo, para facilitar as possíveis comparações.  

TT =     D  /  EM  x  100 

Em que: 

Consequências negativas: 
 custos financeiros 
 perdas de aprendizado 
 queda de desempenho 
 queda nos padrões sociais e 

de comunicação 
 efeito negativo no moral 
 adoção de estratégias e 

políticas indiferenciadas de 
controle  

 desistência de projetos  

Consequências positivas: 
 efeito positivo no moral 
 dispensa de empregados 

indesejáveis 
 melhoria no desempenho 
 solução de conflitos 
 oportunidade de carreira e 

maior mobilidade interna 
 adaptação a novas 

situações: 
mercado/tecnologia 

 redução de custos 

Fatores 
Individuais 

Fatores 
Organizacionais 

Fatores 
Externos 

Decisão de turnover: 
-sair       (voluntário) 
-demitir (involuntário) 
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TT  = índice de rotatividade total ou taxa de turnover 

D    = desligamentos de pessoal  

EM = efetivo médio de empregados no período considerado 

Este estudo observou o período anual e, seguindo a fórmula geral, considerou-se, no 

numerador, o número total de desligamentos no período. No denominador, devido aos 

movimentos sazonais ao longo de cada ano, para o efetivo médio tomou-se por base a média 

das posições mensais. No mercado calçadista de Nova Serrana, considerado o período de um 

ano, o número médio de admissões é, historicamente, bem próximo do número médio de 

desligamentos. Assim, mesmo com a utilização de outras fórmulas, como a que representa o 

conceito de substituição (menor valor entre admissões e demissões no numerador), por 

exemplo, os resultados seriam números muito próximos dos encontrados pelo método geral 

aqui utilizado. 

A técnica da análise de conteúdo foi utilizada neste estudo para a análise, tratamento e 

interpretação dos dados obtidos na pesquisa de campo. Bardin (1977), ao tratar da definição 

de análise de conteúdo, afirma que pertencem a este domínio todas as iniciativas que 

consistam na explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens, realizadas a partir de 

um conjunto de técnicas parciais, porém complementares, e que geram indicadores, dos quais 

é possível inferir conhecimentos. Vergara (2008) esclarece que a análise de conteúdo admite 

abordagens qualitativas. Alerta, porém, que todas as situações implicam em categorizações, 

procedimento básico da análise de conteúdo.   

Neste trabalho foram definidas as seguintes categorias de análise:  

 Categoria de análise 1:  determinantes de turnover 

 Categoria de análise 2:  consequências negativas do turnover 

 Categoria de análise 3:  consequências positivas do turnover 

 Categoria de análise 4:  alternativas para redução do alto turnover e dos seus custos 

Para Bardin, “categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um mesmo título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos” (1977, p. 

145).  A definição clara e objetiva das categorias é um procedimento básico para esse tipo de 
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análise. Vergara apresenta, de forma objetiva, as qualidades de um bom conjunto de 

categorias: 

Categorizar implica isolar elementos para, em seguida, agrupá-los. As 
categorias devem ser: a) exaustivas, isto é, devem permitir a inclusão de 
praticamente todos os elementos, embora nem sempre isso seja possível; b) 
mutuamente exclusivas, ou seja, cada elemento só poderá ser incluído em uma 
única categoria; c) objetivas, isto é, definidas de maneira precisa, a fim de 
evitar dúvidas na distribuição dos elementos; d) pertinentes, ou seja, 
adequadas ao objetivo da pesquisa (2008, p. 18). 

Bardin (1977) acrescenta ao conjunto de características elencadas por Vergara a 

produtividade, entendendo que um conjunto de categorias é produtivo se fornece resultados 

férteis em indicadores, novas hipóteses e em dados exatos. Laville e Dionne (1999) 

esclarecem que as categorias não devem ser demasiadamente numerosas, já que a finalidade é 

a redução de dados. 

Neste estudo, as categorias 1, 2 e 3 foram definidas a priori  com base no referencial teórico e 

a categoria 4 foi identificada durante o exame do material colhido, configurando a utilização 

da grade mista, ou modelo misto. Laville e Dionne (1999) explicam que, no modelo misto, 

categorias são definidas a priori com base na literatura, mas, como o pesquisador não deseja 

se limitar aos elementos predeterminados, pode ampliar o número, aperfeiçoar ou até eliminar 

rubricas durante o exame do material pesquisado. 

Frases e parágrafos enunciados pelos entrevistados foram definidos, neste trabalho, como 

unidades de análise. Considerou-se que as informações assim obtidas, poderiam esclarecer 

melhor as questões da pesquisa. Segundo Vergara (2008), antes da escolha final das 

categorias, definem-se as unidades de análise que podem ser palavras, expressões, frases e/ou 

parágrafos.  

Após a coleta dos dados primários, que geraram, aproximadamente, quatorze horas de 

gravação, foram efetuadas as transcrições das entrevistas, da maneira mais fiel que foi 

possível, desconsiderando-se apenas os trechos sem relevância para o estudo. Na seqüência 

dos trabalhos, os elementos foram sendo agrupados por categoria de análise, utilizando-se a 

citação direta do que foi declarado pelos entrevistados. Laville e Dionne explicam que: “uma 

das primeiras tarefas do pesquisador consiste, pois, em efetuar um recorte dos conteúdos em 

elementos que ele poderá em seguida ordenar dentro das categorias” (1999, p. 216). Roesch, 
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tratando da análise de entrevistas, afirma que: “a citação direta permite captar o nível de 

emoção dos respondentes, a maneira como organizam o mundo, seus pensamentos sobre o 

que está acontecendo, suas experiências e percepções básicas” (2005, p. 169). 

Durante o processo de análise, as respostas foram sendo comentadas, buscando-se a relação 

entre elas e entre os dados secundários obtidos, especialmente quanto ao nível de 

concordância dos entrevistados a respeito de cada assunto. Em seguida, comparou-se o que foi 

obtido com a teoria pesquisada. Para Laville e Dionne (1999), o emparelhamento ou 

associação dos dados recolhidos com um modelo teórico é uma das estratégias de análise 

qualitativa. O tratamento e a interpretação dos dados, segundo Vergara (2008), referem-se à 

geração de inferências e dos resultados da investigação. A autora explica que os resultados 

encontrados podem ser comparados aos resultados do referencial teórico utilizado ou pode 

ocorrer a construção de explicações com base nas relações entre as categorias.  

No final, foram registradas as conclusões e as recomendações, cumprindo os objetivos do 

estudo, inicialmente propostos. Laville e Dionne (1999) afirmam que o procedimento não 

pode estar completo sem um retorno à intenção original, à necessidade sentida no início, para 

determinar em que medida a necessidade foi satisfeita, o problema resolvido ou uma resposta 

foi dada à questão. Os autores entendem que, assim, o círculo se fecha e o trabalho terá dado 

seus frutos.  
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O levantamento de dados, neste estudo, foi realizado em duas etapas. Na primeira, foram 

obtidos dados sobre a movimentação de pessoal nas indústrias do polo calçadista de Nova 

Serrana. Na segunda, foram realizadas as entrevistas com o objetivo de levantar a percepção 

dos empresários e dirigentes sobre o fenômeno turnover, especialmente com relação às suas 

consequências. 

5.1 Análise dos dados secundários sobre movimentação de pessoal  

O setor calçadista é marcado pelo uso intensivo de mão de obra envolvida em atividades 

bastante repetitivas; a fabricação dos sapatos é estruturada sob a forma de linha de produção. 

A indústria de transformação instalada na cidade é representada pela indústria calçadista. Em 

consulta à Prefeitura Municipal de Nova Serrana no dia 17.07.2009, constatou-se que a única 

unidade industrial, não ligada direta ou indiretamente à fabricação de calçados, identificada 

pela secretaria que responde pela indústria e comércio no município, representada pelo Sr. 

Eduardo Cançado, é um frigorífico que emprega de 20 a 40 funcionários. Conclui-se que o 

setor calçadista no município proporciona, praticamente, a totalidade dos grandes números 

relacionados com quantidade de estabelecimentos e empregos formais da indústria de 

transformação.  

A TAB.1 mostra os dados do emprego formal, disponibilizados pelo Ministério do  

Trabalho e Emprego/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - MTE/CAGED 

(2009), na indústria de transformação de Nova Serrana. Com base nesses dados, verifica-se 

que os maiores números relativos a contratações ocorrem no início de cada ano, sempre 

depois de decorrido o mês de janeiro, e que são poucas as contratações nos meses de janeiro, 

novembro e dezembro de cada ano. Por outro lado, nota-se que existe um nível elevado e 

desproporcional de demissões nos meses de dezembro de cada ano. Os maiores saldos 

positivos (balanceamento entre admissões e demissões) no primeiro semestre de cada ano, 

ocorrem de fevereiro a abril, em razão das vendas impulsionadas pelas datas comemorativas 

do dia das mães e dos namorados; no segundo semestre, ocorrem de agosto a outubro, em 

razão do aumento das vendas motivado pelas festas de final de ano.  
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TABELA 1 
Evolução do emprego na indústria de transformação de Nova Serrana  

 no período de set. 2006 – maio 2009. 
MÊS/ ANO ADMISSÕES DEMISSÕES SALDO VARIAÇÃO % 

DO EMPREGO 
SET. 2006        1.136 805            331           2,19 

OUT. 2006        1.061   576            485           3,14 
NOV. 2006           635   637              - 2         - 0,01 
DEZ. 2006           104 2.359        -2.255       - 14,13 
JAN.  2007           659 409             250           1,77 
FEV.  2007        1.397 1.250             147           1,02 

MAR.  2007        1.568 1.439             129           0,89 
ABR.  2007        1.161 465             696           4,75 
MAIO 2007        1.179 1.083               96           0,63 
JUN.  2007        1.023 1.011               12           0,08 
JUL.   2007        1.119 822             297           1,92 
AGO. 2007        1.088 909             179           1,14 
SET.  2007        1.301 743             558           3,50 

OUT.  2007        1.143 744             399           2,42 
NOV. 2007           639 824          - 185         - 1,09 
DEZ. 2007             85 2.769       - 2.684       - 16,02 
JAN.  2008           698 425             273           1,95 
FEV.  2008        1.079 330             749           5,36 
MAR. 2008        1.545 1.472               73           0,50 
ABR.  2008        1.459 1.128             331           2,24 
MAIO 2008        1.368 955             413           2,72 
JUN.  2008        1.665 910             755           4,85 
JUL.  2008        1.679 1.068             611           3,74 
AGO. 2008        1.390 971             419           2,47 
SET.  2008        1.531 831             700           4,03 

OUT.  2008        1.100 853             247           1,37 
NOV. 2008           460 1.024          - 564         - 3,07 
DEZ. 2008           115 3.609        -3.494        - 19,61 
JAN.  2009           663 395             268            1,85 
FEV. 2009        1.326 291          1.035           7,02 

MAR. 2009        1.464 1.379               85           0,54 
ABR.  2009        1.478 1.184             294           1,85 
MAIO 2009        1.455 1.175             280           1,73 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MTE/CAGED – Consulta em julho/2009. 6 
                                            
6 Os números apresentados na TAB.1, disponibilizados pelo MTE/CAGED, são relativos ao emprego formal. 
Algumas empresas, por motivos diversos, deixam de prestar as informações sobre movimentação de pessoal e 
ficam fora dessas estatísticas. Os números estimados pelo SINDINOVA e pelos coordenadores do APL local são 
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A TAB. 2 refere-se aos desligamentos (rescisões de contrato) ocorridos nos três últimos anos, 

envolvendo apenas funcionários formalmente contratados e que ficaram mais de um ano nas 

empresas. Os dados foram fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Calçados de Nova Serrana. O exame desses dados, embora limitados a uma parcela do total de 

desligamentos, mostra um perfil do turnover em Nova Serrana. Verifica-se que as demissões 

por parte dos empregadores é significativamente maior que as demissões a pedido 

(voluntárias). Mostra, ainda, que não aconteceram desligamentos por motivos como, por 

exemplo, aposentadoria nos três últimos anos. Finalmente, os dados confirmam que nos 

meses de dezembro o número de demissões é bem maior, se comparado com os outros meses. 

Ao se comparar a TAB.1 com a TAB. 2, pode-se constatar, a partir dos dados de demissões 

apresentados, que os desligamentos antes de um ano de trabalho ocorrem em maior número 

em relação aos desligamentos de empregados que ficam mais de um ano na mesma empresa. 

De acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - IEDI (2005), os 

números de desligamentos voluntários são maiores quando acontece o aquecimento do 

mercado de trabalho. Nessa situação, os trabalhadores procuram trocar de emprego, na busca 

de maior remuneração. Em períodos de baixa, ao contrário, diminuem os desligamentos 

voluntários e aumentam as demissões por iniciativa das organizações. O Instituto ainda 

destaca que, em termos setoriais, a taxa de rotatividade tende a ser maior nos setores 

industriais com marcante sazonalidade e, consequentemente, com maiores fluxos de 

admissões e demissões. O mesmo ocorre nos setores chamados tradicionais, na medida em 

que estes requerem menor qualificação da mão de obra. Por outro lado, setores mais 

modernos tecnologicamente, tendem a apresentar menor rotatividade, porque utilizam mão de 

obra mais qualificada, pagam melhores salários e apresentam melhores condições de 

crescimento interno. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                        
maiores, pois estão considerando o trabalho formal e informal em todas as empresas que atuam no setor 
calçadista em Nova Serrana. 
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TABELA 2 
 

Rescisões homologadas no Sindicato dos trabalhadores setor calçadista de Nova Serrana 
 no período de jan. 2006 - dez. 2008  

 
MÊS/ANO DEMISSÃO SEM 

JUSTA CAUSA  
(INVOLUNTÁRIO) 

DEMISSÃO A 
PEDIDO  

(VOLUNTÁRIO) 

APOSENTADORIA 
E OUTROS 
MOTIVOS 

JAN. 2006 187 09 0 
FEV.  2006 145 01 0 
MAR. 2006 510 16 0 
ABR.  2006 371 11 0 
MAIO  2006 362 07 0 
JUN.  2006 375 08 0 
JUL.   2006 322 04 0 
AGO. 2006 354 08 0 
SET.  2006 202 09 0 
OUT. 2006 169 06 0 
NOV. 2006 141 04 0 
DEZ. 2006 1.108 07 0 
JAN.  2007 139 06 0 
FEV.  2007 573 08 0 
MAR. 2007 617 13 0 
ABR. 2007 210 09 0 
MAI. 2007 407 21 0 
JUN. 2007 434 10 0 
JUL.  2007 350 05 0 
AGO. 2007 311 06 0 
SET.  2007 216 12 0 
OUT. 2007 211 10 0 
NOV. 2007 266 07 0 
DEZ. 2007 990 07 0 
JAN. 2008 99 12 0 
FEV. 2008 152 10 0 
MAR. 2008 600 09 0 
ABR. 2008 420 18 0 
MAI. 2008 383 08 0 
JUN. 2008 293 12 0 
JUL.  2008 311 07 0 
AGO. 2008 269 11 0 
SET.  2008 233 09 0 
OUT. 2008 252 12 0 
NOV. 2008 180 06 0 
DEZ. 2008 1.300 08 0 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
indústrias de calçados de Nova Serrana – consulta efetuada em maio de 2009. 
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A mão de obra do setor de calçados em Nova Serrana experimenta uma alta rotatividade 

durante o ciclo anual. Considerando somente os dados do emprego formal, os índices de 

turnover da indústria calçadista de Nova Serrana foram de 82% para o ano de 2007 e de 84% 

para o ano de 2008, calculados com base nos dados informados pelas empresas ao Ministério 

do Trabalho e Emprego/Cadastro Geral de Empregados e desempregados - MTE/CAGED 

(2009).  

O índice anual de turnover foi calculado mediante aplicação da fórmula geral, citada por 

alguns autores, dentre eles Mobley (1992) e Marras (2000), a seguir demonstrada:  

TT (índice de turnover) = [ D (demissões no ano)   /  EM ( efetivo médio no período)]  x  100  

Os dados preparados para a realização dos cálculos do índice de turnover para os anos de 

2007 e 2008, cujas informações disponíveis estão completas, são apresentados na TAB. 3. Os 

números que representam demissão, admissão, saldo e percentual de variação do emprego 

foram extraídos das informações disponibilizadas pelo MTE/CAGED (2009). A TAB. 3 

mostra também, na última coluna da direita, os números representativos do total de 

empregados a cada mês e que foram calculados pelo autor deste trabalho, da seguinte forma: 

 Para os meses de janeiro de 2007 e janeiro de 2008, foram utilizadas as informações 

de saldo (balanceamento entre admissões e demissões) e de variação percentual do 

emprego. O cálculo do total de empregados foi efetuado pelo sistema de regra de três 

simples 

 Total de empregados no mês do cálculo  =  saldo x 100  /  Var. % do emprego;  Então: 
 
 Total de empregados em janeiro de 2007 =  250 x 100 /  1,77   =    14.124  

 
 Total de empregados em janeiro de 2008 =  273  x  100 / 1,95  =    14.000 

 

Uma vez calculados os números para os meses de janeiro, na forma acima demonstrada, 

passou-se a utilizar os números reais apresentados de admissão e demissão para obtenção dos 

números totais de empregados dos outros meses, visando reduzir a margem de erro. 

Demonstra-se, apenas como exemplo, o cálculo realizado para o mês de fevereiro/2007: 

14.124 (total de jan./2007) + 1.397 (admitidos) - 1.250 (demitidos) = 14.271 em fev./2007. 

 
 



71  

 
TABELA 3 

Dados para cálculo do índice de turnover da indústria calçadista de Nova Serrana 
 para os períodos anuais 2007 e 2008 

 
MÊS/ ANO ADMISSÕES DEMISSÕES VARIAÇÃO % 

EMPREGO/SALDO 
Nº 

EMPREGADOS 
TOTAL 

JAN.  2007           659            409 1,77 / 250 14.124 
FEV.  2007        1.397         1.250 - 14.271 
MAR.  2007        1.568         1.439 - 14.400 
ABR.  2007        1.161            465 - 15.096 
MAIO 2007        1.179         1.083 - 15.192 
JUN.  2007        1.023         1.011 - 15.204 
JUL.   2007        1.119            822 - 15.501 
AGO. 2007        1.088            909 - 15.680 
SET.  2007        1.301            743 - 16.238 
OUT.  2007        1.143            744 - 16.637 
NOV. 2007           639            824 - 16.452 
DEZ. 2007             85         2.769 - 13.768 
     
TOTAIS 
DE 2007 

12.362 12.468 - 181.563 

     
JAN.  2008           698            425 1,95 / 273 14.000 
FEV.  2008        1.079            330 - 14.749 
MAR. 2008        1.545         1.472 - 14.822 
ABR.  2008        1.459         1.128 - 15.153 
MAIO 2008        1.368            955 - 15.566 
JUN.  2008        1.665            910 - 16.321 
JUL.  2008        1.679         1.068 - 16.932 
AGO. 2008        1.390            971 - 17.351 
SET.  2008        1.531            831 - 18.051 
OUT.  2008        1.100            853 - 18.298 
NOV. 2008           460         1.024 - 17.734 
DEZ. 2008           115         3.609 - 14.240 
     
TOTAIS 
DE 2008 

14.089 13.576 - 193.217 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MTE/CAGED – Consulta em julho/2009. 
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Na seqüência da análise, efetua-se o cálculo dos índices de turnover para o polo calçadista de 

Nova Serrana.  

Para o ano de 2007:  

TT (índice de turnover) = [ D (demissões no ano)  /  EM ( efetivo médio no período) ]  x  100                     

Índice de turnover =  [ 12.468 /  (181.563 : 12) ]   x 100   

Índice de turnover =  [ 12.468 / 15.130 ]   x 100  

Índice de turnover =  82 %   

 

Para o ano de 2008:  

TT (índice de turnover) = [ D (demissões no ano)  /  EM ( efetivo médio no período) ]  x  100                     

Índice de turnover =  [13.576 /  (193.217 : 12) ]   x 100   

Índice de turnover =  [ 13.576 / 16.101 ]   x 100  

Índice de turnover =  84 %       

Tais indicadores podem ser considerados altos, mesmo para um setor intensivo em mão de 

obra e com vendas sazonais, como o calçadista, em que se espera uma grande movimentação 

de pessoal. O índice de turnover não iria sofrer alterações significativas ainda que os cálculos 

tivessem sido realizados com base na metodologia que considera apenas o número de 

substituídos, ou seja, o menor valor apresentado entre admissões e demissões no período. 

Observa-se, na TAB. 3, que os dois parâmetros são muito próximos para 2007 e o número de 

demissões é menor que o de admissões para o ano de 2008. 

Com base no trabalho feito pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – 

IEDI (2005), ainda que não haja coincidência entre os períodos estudados, é possível fazer 

uma comparação entre os índices de turnover da indústria calçadista de Nova Serrana para 

2007 e 2008 e os índices (chamados de taxas de desligamento no estudo do IEDI) calculados 

para o período 2001-2004 e relativos aos setores: indústria geral, calçados, couro e alguns 

outros setores no Brasil, que apresentam as maiores e as menores rotatividades.  O Instituto 

estudou o nível e a evolução da rotatividade do pessoal ocupado na indústria e apresenta o 

resultado na forma de média mensal. Vários setores foram pesquisados, mas somente os 

resultados abaixo foram considerados relevantes para este estudo. 
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TABELA 4 
 

Taxa de desligamento: média mensal para o período 2001-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                              Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Destaca-se que o estudo do IEDI trabalhou principalmente com taxas de rotatividade, 

calculadas com base na metodologia que considera o número de substituídos, na qual o 

numerador é o mínimo entre as admissões e desligamentos ocorridos no período considerado. 

No entanto, para que fosse possível a comparação, foram considerados apenas os dados 

relativos a taxas de desligamento, também apresentados pelo Instituto em seu trabalho. Nesse 

caso, a metodologia coincide com a utilizada neste estudo, sendo que a única diferença foi o 

período considerado (mensal em vez de anual). Assim, apenas para facilitar a comparação 

com os dados obtidos para a indústria de calçados de Nova Serrana, foram calculadas 

projeções anuais, pelo autor deste trabalho, multiplicando-se a média mensal por 12:  

TABELA 5 
Taxas de rotatividade: projeção anual 

Setores: Projeção anual 

Fabricação meios transporte 18 % 
Metalurgia básica 19 % 
Indústria geral 36 % 
Calçados e Couro 46 % 
Vestuário 46 % 
Refino de petróleo/álcool 65 % 
Fumo 125 % 

 
                               Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Os números apresentados pelo IEDI (2005) revelam as mais baixas taxas de desligamentos 

para os setores de fabricação de meios de transporte e metalúrgica básica. Os setores de 

calçados e couro e o de vestuário apresentam taxas de desligamento mais elevadas que a 

Setores Taxa desligamento  
Fabricação meios transporte 1,5% 
Metalurgia básica 1,6% 
Indústria geral 3,0% 
Calçados e Couro 3,8% 
Vestuário 3,8% 
Refino de petróleo/álcool 5,4% 
Fumo 10,4% 
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indústria geral. Os setores de refino de petróleo/álcool e o de fumo apresentam as mais 

elevadas taxas de desligamento do estudo. O Instituto ainda esclarece que não houve 

diferenças significativas, de ano para ano, no período considerado para os cálculos (2001-

2004).  Desta forma, as indústrias de calçados de Nova Serrana, com seus índices de turnover 

(ou taxas de desligamento) superiores a 80%, considerados os anos de 2007 e 2008, mostram-

se bem superiores aos da indústria em geral e ao setor de calçados e couro; só não são maiores 

que o setor de fumo, que detém a maior taxa registrada pelo estudo do IEDI para o período de 

2001-2004. 

5.2 Análise dos dados obtidos por meio das entrevistas 

A pesquisa de campo levantou os dados primários deste estudo e foi realizada junto a quatorze 

indústrias de calçados de Nova Serrana, por meio de entrevistas semiestruturadas. Para 

preservar o sigilo, optou-se por não identificar diretamente as empresas investigadas, 

designando-as por códigos que variarão de E1 a E14. No entanto, para melhor posicionar o 

leitor, registra-se abaixo o tempo de cada empresa no mercado e alguns dados relativos à 

movimentação de pessoal: número médio de funcionários mantidos durante o ano, número 

médio de funcionários que são desligados a cada mês no período de janeiro a novembro de 

cada ano e o número médio de funcionários que são desligados, especificamente, nos meses 

de dezembro.  

Salienta-se que, na apuração das entrevistas, as empresas E2 e E11 prestaram informações 

diferenciadas. A empresa E2 informou que quase não registra desligamentos no período de 

janeiro a novembro. A empresa E11 não informou o número de demissões efetuadas, mas 

esclareceu que demite muito pouco ao longo do ano. Já incluindo as dispensas previstas até o 

final de dezembro, E11 deverá encerrar o ano de 2009 com 35 desligamentos no total, sendo 

25 demissões por iniciativa da empresa e 10 a pedido dos interessados. 

 

 

 



75  

TABELA 6 

Perfil das Indústrias de calçados de Nova Serrana, 2007 - 2008 

Indústrias de 
calçados de 
Nova Serrana 

Tempo no 
mercado 
(anos) 

Média anual 
de 
funcionários 

Média de 
desligamento 
mensal, de 
jan. a nov. 

Média de 
desligamento 
nos meses de 

dezembro 
E1 11 360 5 a 6 60 a 70 

E2 17 40 ... 6 a 8 

E3 15 700 20 200 a 250 

E4 15 140 5 a 6 20 

E5 23 550 35 100 

E6 6 400 25 50 a 70 

E7 26 120 5 20 a 25 

E8 5 40 1 a 2 1 a 2 

E9 12 30 1 4 a 5 

E10 27 120 4 a 5 25 

E11 15 290 ... ... 

E12 17 45 2 10 

E13 10 70 1 a 2  15 

E14  18 30 0 5 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Nesta análise, pretende-se destacar e explorar os trechos de maior relevância das respostas 

dadas pelos entrevistados às questões que lhes foram apresentadas, agrupando-as por 

categorias. Além das três categorias que foram definidas à priori (determinantes do turnover, 

consequências negativas do turnover e consequências positivas do turnover), o exame dos 

textos resultantes das transcrições das entrevistas identificou outros elementos comuns, que, 

agrupados, deram origem a mais uma categoria de análise. Assim, as categorias de análise 

contemplam os objetivos desta pesquisa e ficaram assim definidas:  

 Categoria de análise 1:  determinantes de turnover 

 Categoria de análise 2:  consequências negativas do turnover 

 Categoria de análise 3:  consequências positivas do turnover 

 Categoria de análise 4:  alternativas para redução do alto turnover e dos seus custos 
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Antes de iniciar a análise dos dados obtidos com as entrevistas, é importante destacar, 

sobretudo para fazer uma ligação entre as duas fases da pesquisa, os comentários dos 

entrevistados que têm relação com os índices de turnover acima dos 80%, calculados com 

base nos dados secundários, colhidos na primeira fase desta pesquisa. Verifica-se que os 

números declarados pelos representantes das empresas entrevistadas e registrados para 

caracterizar cada uma delas, não confirmam, na sua maioria, os altos índices de turnover 

(abrangendo todas as indústrias de calçados de Nova Serrana) calculados para os períodos 

anuais de 2007 e 2008. 

Os comentários indicam, inicialmente, que é um hábito, e que já foi mais acentuado no 

passado, a dispensa em massa de funcionários devido à sazonalidade marcante do setor 

calçadista. De maneira especial, isso acontece nos finais de cada ano em razão do fraco 

comércio nos primeiros meses dos anos seguintes. No entanto, a necessidade de constantes 

treinamentos, outras ações para adaptação dos funcionários novos e ainda o surgimento de 

mecanismos como o banco de horas, entre outros, começam aos poucos a mudar essa 

realidade:  

Existia um costume em Nova Serrana, há uns quinze anos atrás, que era o de 
mandar todos os empregados embora no final do ano e depois contratava tudo 
de novo em fevereiro ou março. Hoje ainda tem um pouco dessa cultura em 
algumas empresas. (E1) 

Se você conviver com a troca de funcionários o tempo todo, você 
praticamente não produz direito e vai ter que treinar, treinar o tempo todo 
também... Eu procuro selecionar bem para não ter que demitir depois que 
treinei o empregado. Trabalho com pouca gente e o que queremos é qualidade. 
Temos uma política de na hora de contratar... avaliar bem. (E2) 

O mercado calçadista é muito instável... janeiro e fevereiro são meses que se 
produz muito pouco e a partir de março vai engrenando... vai subindo aos 
poucos... nos meses de julho e agosto a produção diminui também um pouco. 
Em Nova Serrana, até 2003, a demissão era ainda maior no final do ano. A 
partir daquele ano foi feito um acordo coletivo para instituir o banco de 
horas... tanto para o trabalhador como para a indústria foi muito bom. A 
fábrica não tem pedidos... então ela libera os funcionários... quando tem muita 
encomenda, convoca o trabalhador para compensar aquelas horas que ele foi 
liberado antes. (E4) 

Percebe-se, nesse cenário, que as empresas de menor porte encontram maiores dificuldades 

para retenção de mão de obra; algumas nem operam de forma regular durante o ciclo anual:  
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As realidades de uma fábrica em Nova Serrana com mais de 100 funcionários 
e outra com até 20 são completamente diferentes. As pequenas fábricas ainda 
seguem na maioria o que se fazia aqui há quinze anos... no final do ano o 
quadro de funcionários é todo demitido mesmo. Acontece que 80% das 
fábricas em Nova Serrana têm menos de 20 funcionários, de acordo com uma 
pesquisa recente do nosso Sindicato... elas são a maioria e pesam muito.  (E1) 
 
Aqui em Nova Serrana acontece muito disso.... alguns pequenos empresários 
ficam com as fábricas paradas durante seis meses e só fabricam na metade 
melhor do ano. Com isso, há um prejuízo grande para as fábricas que 
trabalham regularmente. ...o custo deles se torna menor porque contratam 
nossos funcionários já treinados por um salário maior. (...) ...depois que passa 
o período de alta, demitem todos e voltam a ficar parados com as fábricas 
fechadas... isso dá um turnover muito alto.  (E10) 

 
 
Alguns sinais das mudanças relacionadas às dispensas em grande número são percebidos na 

opinião de alguns empresários entrevistados e vão desde o planejamento para lançar as novas 

coleções até uma mudança de postura com relação ao turnover:  
 
 

As empresas demitem muito no fim do ano também porque desenvolvem as 
novas coleções mais no início do outro ano, esperando para ver as tendências 
e, aí, preferem recontratar mão de obra a partir de fevereiro... outras poucas 
definem antes as coleções que vão trabalhar e aí precisam começar logo a 
produzir porque já existem pedidos... estas demitem menos no fim do ano. 
(E4)  
 
Seguindo um pouco na direção contrária, entendemos que o mais importante 
para a nossa empresa é não demitir...  O índice de turnover é calculado 
mensalmente e apresentado para análise em reunião da diretoria, numa 
planilha de indicadores. A empresa se protege criando um ambiente 
diferenciado dos seus concorrentes. Prezamos principalmente o respeito pelos 
outros. Os diretores procuram ter um bom relacionamento com a equipe toda. 
Também já está em análise um plano de incentivo, baseado na redução de 
custos, onde todos sairão ganhando. (...) nossos planos futuros é acabar com a 
hora extra... oferecer mais qualidade de vida a todos. (E11) 

 

5.2.1 Determinantes de turnover (categoria 1) 

A primeira categoria de análise se propõe a identificar os principais fatores que determinam o 

turnover na indústria calçadista de Nova Serrana. Buscou-se levantar o que determina os 

pedidos de demissão por parte dos funcionários (turnover voluntário) e porque as empresas 

demitem (turnover involuntário).   
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No caso do turnover voluntário, verifica-se que o funcionário sai, na maior parte das vezes, 

por uma questão financeira: ou porque deseja receber o acerto na rescisão, tirar o FGTS e usar 

o seguro desemprego ou porque recebeu uma proposta melhor de salário.  

 
Vejo interesse grande do funcionário em estar recebendo o acerto, o FGTS e o 
seguro desemprego (...). A oferta de trabalho na cidade é outro motivo pelo 
qual eles abandonam facilmente seus empregos... existe uma certa 
tranqüilidade pois o funcionário sabe que não vai ficar sem emprego depois 
(...). No final do ano, tem muita encomenda e algumas fábricas oferecem 
maior salário e levam seu funcionário. (E1) 
 
Normalmente quando pede para sair o problema é salário... e outros 
benefícios. (...) parte de nossa fábrica funciona em um município próximo 
daqui onde somos a única fábrica de sapatos. As outras empresas da cidade 
oferecem mais benefícios embora a diferença no salário seja pequena. (E3) 
 
Nova Serrana praticamente não tem desemprego... aí aquela pessoa que está 
qualificada e bem treinada quase sempre recebe propostas melhores e sai. (E4) 
 
A gente vê que quando a pessoa está precisando de dinheiro, logo começa a 
fazer de tudo para provocar a demissão... você logo percebe... o funcionário 
chega aqui de motocicleta nova e pode ficar sabendo que logo vai pedir 
conta... ele sai, pega o acerto, começa a receber o seguro desemprego... e 
assim ele consegue pagar a moto. Outra coisa que acontece são as propostas 
feitas por outras empresas de maiores salários. Fica entre estes dois casos.  
(E8) 
 
O funcionário quando pede para sair... normalmente é porque está endividado 
e quer a baixa na carteira para receber o fundo de garantia e o seguro 
desemprego... mais é pela parte financeira mesmo.  (E12) 

 

Segundo os entrevistados, outros motivos também são alegados pelos funcionários como a 

necessidade de retornar para a cidade de origem e, casos mais raros, a possibilidade de abrir o 

próprio negócio na cidade. Boa parte dos trabalhadores migra, principalmente, de regiões no 

norte de Minas Gerais em busca de emprego na indústria calçadista.  Na opinião de alguns 

empresários, no entanto, nem sempre a alegação da volta para a cidade de origem se confirma; 

acreditam que a maioria deles acaba ficando mesmo em Nova Serrana. Ainda assim, de uma 

maneira ou de outra, a questão do recebimento do acerto na rescisão do contrato, saque do 

FGTS e uso do seguro desemprego, além das melhores propostas salariais estão presentes na 

maior parte das respostas:  

Nas entrevistas de desligamento que fazemos, o maior motivo alegado é o 
retorno para a cidade de origem. Eles vêm para cá em busca de trabalho com 
algumas expectativas que não se realizam, além dos problemas pessoais que 
ficaram por lá sem solução. (E1) 
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(...) aqui em Nova Serrana muitos alegam que estão saindo porque estão indo 
embora para a terra deles. Tem aqueles que já dizem abertamente que o 
motivo é sacar o FGTS e usar o seguro desemprego... este é o maior motivo 
dos desligamentos voluntários. Acontece também o assédio dos concorrentes a 
funcionários treinados, mas este seria o segundo motivo de desligamentos. 
(E5) 
 
Raramente alguém que pede para sair alega que é para receber o acerto e usar 
o seguro desemprego, mas as razões são essas mesmo... eles não declaram 
para nós. Falam que é para voltar para a cidade deles... depois a gente continua 
vendo eles por aqui... até na porta da nossa fábrica.  (E6) 
 
Às vezes querem ir embora de Nova Serrana porque não compensa ficar aqui 
em troca de comida e casa... acham os custos muito altos na cidade. Pedem 
para sair, recebem o seguro desemprego por um tempo...  e dizem que estão  
voltando para as cidades de origem... não sei se voltam.  (...) alguns querem 
sair para tentar trabalhar por conta própria... compram uma máquina de 
costura, por exemplo. Nesses casos querem ser demitidos para investir na 
máquina e trabalhar em casa, prestando serviços para outras empresas. 
Tivemos um caso recente aqui na empresa, mas o funcionário voltou depois de 
três meses. (E9) 
 
Tem gente que sai e monta uma banca de pesponto...  e começa a trabalhar em 
casa com seus parentes. (E10) 
  
Geralmente os motivos são relacionados a voltar para cidade natal e às vezes 
ofertas de melhores salários. Acontecem também desligamentos motivados 
pelo saque do saldo do FGTS ou para usar o seguro desemprego, 
principalmente no fim de ano... mas a proporção é menor. (E11)  
 
Alguns vêm para cá só para fazer um pé de meia... constroem uma casinha lá 
na cidade deles e depois vão embora daqui. Têm muitos que querem ser 
mandados embora só para pegar o acerto e ficar no seguro desemprego por um 
tempo. (E13) 

 
 
A demissão por iniciativa das empresas ocorre principalmente por uma razão de mercado, 

segundo os entrevistados. A sazonalidade do mercado calçadista provoca períodos de vale e 

de pico durante o ano. Verifica-se também, pelas respostas, que as empresas demitem em 

razão das faltas constantes ao trabalho, queda de desempenho e ainda problemas diversos de 

adaptação: 

 
Pela empresa, os funcionários são desligados por causa do mercado... é lógico 
... mas muito também por falta de adequação ao serviço... dificuldades com a 
função, cumprimento de horário de trabalho, normas de segurança etc. (E1)  
 
As demissões de iniciativa da empresa são quase totalmente por queda na 
produção... falta de pedidos. (E2). 
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(...) parece que existe uma cultura do atestado médico sem fundamento. 
Faltam, às vezes sem nenhuma justificativa ou até justificam... que foram a 
uma festa no dia anterior, sabe?... e não podiam  trabalhar no outro dia.  (E3) 
 
(...) mandamos embora muito por questão de falta ao trabalho e também 
quando o funcionário não se adapta ao tipo de serviço...   intolerância ao 
cheiro da cola que é muito usada no calçado,  problemas no uso de 
equipamentos de segurança etc.  Nas demissões do final do ano o motivo é o 
mercado fraco no início do ano. Aproveitamos para dispensar os que faltam 
muito, quem não se adaptou e os que estão encerrando o contrato de 
experiência se não forem muito bem avaliados. (E4) 
 

Por parte das empresas são as oscilações do mercado mesmo... (...) em 
segundo lugar eu diria que é por queda de desempenho do empregado. (E6) 
 

A empresa manda embora os empregados que faltam muito...  quase sempre 
para provocar mesmo a sua saída. A outra razão é a queda das vendas em 
determinados períodos, principalmente no começo do ano. (...) em Nova 
Serrana as indústrias demitem mais no final de dezembro, todo ano. Os lojistas 
compram somente até o dia 10 de dezembro, no máximo. Voltam a comprar 
somente no final de janeiro, depois que passa aquela feira de calçados que é 
realizada no começo do ano em São Paulo.  (E10) 
 

O motivo para a empresa demitir é pedido... se tem pouco pedido a gente 
manda embora e, mesmo assim, tem hora que passamos apertados para não 
mandar embora. Tem também a dispensa por comportamento... tipo assim... 
faltam muito, param de produzir... acham que já são donos do lugar. (E13) 

 

5.2.2 Consequências negativas do turnover (categoria 2) 

Nesta categoria de análise procura-se identificar as consequências negativas do fenômeno 

para as indústrias do polo calçadista de Nova Serrana, com base nas informações prestadas 

pelos empresários entrevistados.  

Perguntou-se, inicialmente, sobre os custos envolvidos na troca de funcionários e se a 

empresa os calcula de forma sistemática. Alguns dos entrevistados responderam que o que 

mais onera seriam as multas rescisórias e que os demais encargos da rescisão contratual já são 

mais ou menos previstos e, em segundo plano, colocam a questão do treinamento e adaptação 

do novo funcionário:  

O que mais pesa é a multa rescisória do FGTS. Você paga 40% para o 
empregado e mais 10% para o governo. (E7) 
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A substituição como um todo pesa muito... você tem que mandar embora 
aquele funcionário que está faltando demais e aí tem a multa de 50%, o aviso 
prévio etc. Isso pesa bastante, e nem sempre o fluxo de caixa está preparado 
para desembolsar o que não estava previsto. E tem também a questão do 
treinamento. O funcionário novo não desempenha bem porque não conhece... 
ocupa o tempo de quem está ensinando. (E8) 
 
O que mais pesa é a multa sobre o FGTS dos empregados com mais tempo de 
casa. Outro custo que pesa bastante é o do treinamento de outro empregado, 
principalmente os operadores de máquinas.  (E10) 
 
Os custos são bastante altos. Para trocar uma pessoa geralmente leva uns dois 
meses para o novato aprender. A empresa paga para ele aprender. Mas... a 
multa rescisória do que sai é o que mais pesa... os outros benefícios a empresa 
vai ter que pagar mesmo. O problema é que a troca durante o ano acontece 
sem planejamento. No fim do ano é diferente... já está tudo previsto... antes 
disso não.  (E12)  

Boa parte dos entrevistados, no entanto, afirmam que os custos mais onerosos são aqueles que 

envolvem o treinamento e a adaptação do novo funcionário. Destacam que o treinamento é 

praticamente realizado dentro das próprias fábricas, pois, na prática, há pouco aproveitamento 

dos cursos do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Não foi encontrada 

situação em que o empresário calcula efetivamente os custos da substituição.  

No contato com os supervisores da fábrica, percebo que o maior custo vem da 
falta de profissionalização do pessoal... um tempo enorme é gasto em 
profissionalização dentro da própria empresa e muitas vezes, depois de 
treinado, o funcionário não fica e o processo é iniciado novamente com outro. 
Os custos de demissão são bastante altos também, mas não colocamos ainda 
esses custos numa planilha. (E1) 
 

O que mais pesa em termos de custos para nossa empresa é a perda de 
produção na troca de funcionários. O funcionário novo vai demorar pelo 
menos 30 dias para apresentar rendimento. Em Nova Serrana nós não 
pegamos o funcionário treinado... temos que fazer o treinamento dentro da 
empresa. (E2) 
 

A multa rescisória pesa bastante mas...  o treinamento e adaptação do novo 
funcionário é o que mais pesa. Depois que está numa situação em que você 
pode confiar, já com bastante autonomia para trabalhar, aí pede demissão ou 
pede para ser demitido. Você vai pegar outro que vai começar do zero. O 
tempo que você perdeu, o dinheiro que você gastou, a gente não tem isso na 
ponta do lápis, mas sabemos que é um custo muito alto. Não se consegue 
aproveitar os aprendizes que patrocinamos no SENAI... existem obstáculos 
para aproveitá-los na fábrica. (E3) 
 
Os custos do turnover são realmente muito altos... mas ainda não temos uma 
maneira de calcular exatamente. A qualidade do produto está muito ligada à 
habilidade do trabalhador... então precisa de um treinamento bem feito e isso 
custa muito... a pessoa precisa conhecer bem o que está fazendo. Se um 
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funcionário faz uma costura errada, não vai adiantar se o material é de 
primeira qualidade ou se tudo está muito bom... a contagem está certinha e etc.  
(...) mas se o empregado passou cola fora e sujou um pouco mais o calçado... 
pronto... já matou o tênis. Às vezes você fica muito tempo treinando uma 
pessoa e quando ela está no seu ponto ideal ela pede demissão.  (E4) 
 
O custo mais importante é o de colocar o novo funcionário em condições de 
trabalhar. Estou falando dos custos de seleção e treinamento, que é feito na 
fábrica, e adaptação. Até ele se adaptar à função, às normas de segurança no 
trabalho e às regras da empresa demora um pouco e isso é custo. Quanto aos 
custos de demissão, as férias, décimo terceiro integral ou proporcional já são 
direitos das pessoas (...) o problema maior, nesse caso, é o das multas.  
Quando o desligamento é feito por final de contrato de experiência, e o 
volume aqui é grande no fim do ano, não ocorrem as multas.  (E5) 
 

A empresa nunca chegou a calcular os custos do turnover... mas sempre 
conviveu com eles. O custo considerado por nós como o mais pesado é o 
tempo que se dispensa em treinamento para qualificar novamente o pessoal e 
atingir o nível de produção desejado. (...) não conseguimos aproveitar os 
treinados pelo SENAI. Mesmo existindo a obrigação legal das empresas com 
mais de 100 empregados de manterem aprendizes treinando lá, raramente se 
aproveita essa mão de obra. Teríamos que colocá-los aqui trabalhando naquilo 
que estão aprendendo, mas eles normalmente freqüentam a escola regular pela 
manhã e participam dos cursos na parte da tarde... não sobra horário. (E6) 
 
(...) é o de treinar o novo funcionário. Algumas funções como coladeiras, por 
exemplo, são difíceis de reposição aqui em Nova Serrana e aí tem todo o 
trabalho para encontrar quem quer trabalhar nisso. Os custos de demissão já 
estão... mais ou menos... previstos. (E9) 

 

Em seguida questionou-se sobre as possíveis perdas de aprendizado relacionadas com o 

processo de turnover nas empresas. Os empresários apontam que existe a perda de 

aprendizado com a troca de funcionários e demonstram preocupação com isso. Em alguns 

casos, pode ocorrer mesmo nos níveis menos especializados: 

Aqui as perdas de aprendizado aparecem até no nível de execução mesmo. 
Nós fabricamos modinha e tem muita coisa feita de modo artesanal... 
precisamos de mão de obra especializada. A qualidade do produto vai 
depender da qualidade da mão de obra e não da quantidade. A fabricação do 
tênis já exige uma quantidade maior de empregados e menos especialização. 
(E2) 
 
A fábrica admite alguém que nada sabe sobre o serviço... aí treina e quando 
está no ponto ele vai embora e leva junto o aprendizado. (E7) 
 
(...) ocorrem perdas de aprendizado. Aqui elas afetam menos por ser uma 
empresa de porte menor... meu esposo conhece todos os processos e fica direto 
na produção. Antes da nossa empresa, ele já trabalhava como encarregado em 
outra fábrica. (E9)  
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Descuidamos algumas vezes e não treinamos outros funcionários para 
determinada função. Quando o funcionário sai, leva com ele o conhecimento e 
é muito difícil e custoso para a empresa recuperar isso. (E10) 

 

Nota-se, no entanto, que existe maior preocupação com relação às atividades que exigem mais 

especialização: 

A política é sempre alguém já estar sendo preparado... tem sempre alguém 
interessado nas funções de mais altos salários, mais específicas. Nesses casos 
poderia ter perda de aprendizado se não tomássemos esse cuidado. (E1) 
 
No nível de execução a perda não é grande... é tudo mecanizado e com rotina. 
Nos  níveis de gerência e supervisão acontece bastante. Tem algumas coisas 
que não estão guardadas em computador nenhum e sim nas cabeças das 
pessoas. Elas sabem de soluções que foram adotadas antes e deram certo... não 
ficou registrado em lugar nenhum. Elas vão embora e levam aquilo com elas... 
não tem como elas deixarem esse arquivo aqui. (E3)  
 
A perda de conhecimento é bastante notada na área administrativa, mas nesse 
setor a rotatividade é menor. É difícil você acertar a equipe, mas quando acerta 
quase não se troca mais. No chão de fábrica tem as funções que são mesmo 
para iniciantes... aí não tem problemas. Já as funções mais especializadas... 
encarregados, operadores de máquinas... quando sai alguém a perda de 
aprendizado é maior. (E5)  
 
Geralmente a perda de conhecimento acontece mais com a rotatividade no 
nível gerencial... com operadores de máquina também é outro problema... 
demora muito para formar outro operador. (...) conforme a função, perde-se 
mais ou perde-se menos. (E8)  

 

A possível queda de desempenho provocada pelo turnover foi confirmada por todos os 

entrevistados. A principal diferença entre os depoimentos é a intensidade em que ela ocorre. 

Alguns acreditam que a queda de desempenho pode ser bastante intensa em determinadas 

situações, especialmente quando os substituídos ocupavam funções mais especializadas: 

Uma vez aconteceu de sair 3 funcionários... eles receberam propostas de 
outras empresas e foram embora...minha produção caiu 40% naquele mês. 
Não temos pessoas treinadas em todas as funções para ocupar o lugar das que 
saem assim de repente. (E1) 
 

(...) tivemos que deslocar boa parte da fábrica para um município vizinho e 
demitir 300 funcionários aqui. Para ter lá o mesmo nível de produção tivemos 
que admitir no início 500. Lógico que foi um caso extremo, mas mostrou bem 
como o desempenho cai por um tempo... pelo menos.  (E3) 
 
Quando acontece de sair funcionários nas funções mais especializadas sempre 
acontece a perda de produtividade... o desempenho cai por um período. (E5) 
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Enquanto o novo funcionário está sendo treinado, o desempenho sempre cai... 
não tem jeito. O jeito é escolher alguém que, na sua avaliação, vai demorar 
menos tempo para aprender e desempenhar para substituir o que foi 
dispensado.  (E8) 
  
A queda no desempenho acontece principalmente quando temos que trocar 
algum operador de máquina. Quando o novo funcionário ainda está treinando, 
o desempenho da equipe toda cai.  (E12) 

Para outros, a queda de desempenho é menos intensa e pode ser, de alguma forma, 

administrada. Em alguns casos a solução está na união do grupo: 

A queda de desempenho na troca do pessoal de execução é pouca, mas 
acontece. Na nossa empresa sai relativamente pouca gente e normalmente em 
setores diferentes. Eles aprendem rápido... fazemos uma reavaliação do 
funcionário com 25 dias depois que ele ingressou na empresa e é muito raro 
alguém ainda não adaptado... O processo é muito fragmentado e a função é 
muito específica e simples. (E1) 
 

Os funcionários ficam um pouco inseguros com a situação... a produção cai 
um pouco mesmo. A empresa procura comunicar aos que ficaram a situação 
do mercado que provocou as demissões e as perspectivas... mas no fim do ano 
as pessoas já sabem que haverá demissões.  (E6) 
 
(...) juntamos a equipe toda... que não é tão numerosa assim, e cobrimos a falta 
de quem saiu. Assim não sentimos muito a queda no desempenho. (E9) 
 

(...) a empresa possui uma Gerente de Recursos Humanos e estas questões são 
muito bem pensadas para que a queda no desempenho seja pequena.  (E11) 
 

Nós trabalhamos com remessa. Então junta o grupo todo para cobrir o lugar 
que ficou vago e a produção do dia é entregue. (E14) 

Perguntou-se sobre a coesão entre grupos de funcionários e a possível queda nos padrões 

sociais (união, solidariedade, colaboração, cooperação) e na comunicação formal e informal 

entre os que ficam após o turnover. Esse foi mais um aspecto em que houve unanimidade 

entre os respondentes em não confirmarem essa possível consequência negativa do turnover. 

A razão maior, segundo os empresários, é a falta de união entre os funcionários e as 

explicações para o fenômeno são diversificadas: 

Não vemos coesão entre os grupos. Eles são mais individualistas e o turnover 
não provoca queda nessas questões de união, solidariedade, companheirismo... 
nem na comunicação. (E6) 
  
Em vinte anos de fábrica, por exemplo, só vi duas ou três vezes o pessoal se 
reunir para reivindicar alguma coisa... greve nunca houve. (...) não 
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percebemos efeito nenhum na união, solidariedade, colaboração com o grupo, 
comunicação informal entre eles... nada. (E7) 
 

A gente percebe um pouco de união entre os que estão na mesma equipe e não 
percebe tanto no global. Porém, não notamos redução nos padrões sociais por 
aqui com a saída de um ou mais da mesma equipe. (E8) 
 

Não notamos coesão entre os grupos. Tentamos fazer algumas coisas no 
sentido de unir mais as pessoas aqui, mas isso é muito difícil. Quando alguém 
é dispensado da empresa, normalmente ninguém se importa... parece que eles 
imaginam que as pessoas sempre vão encontrar outra ocupação aqui em Nova 
Serrana... não se preocupam. (E10) 
 
Eles são muito unidos somente na hora de produzir... porque um depende do 
outro. Quando tem o turnover... passa alguns dias e ninguém liga mais. (E13) 

Alguns entrevistados apresentam possíveis razões para explicar a falta de coesão. Destacam a 

situação de boa parte dos trabalhadores, que vieram de outras regiões ou residem em cidades 

vizinhas a Nova Serrana e ainda a própria estrutura física das fábricas:  

Em Nova Serrana, hoje, eu considero que não existe muito a união entre 
empregados. Eu acredito que o turnover não provoca alteração nesses padrões 
sociais não... quem trabalha aqui veio de fora da região, não conhece ninguém, 
tem dificuldade de relacionamento, muitas situações difíceis, sabe? (E2) 
 

Sinceramente acho que não há muita coesão entre eles. Quando acontece o 
turnover esses padrões sociais não se alteram. Aqui os setores são muito 
separados fisicamente...  a fábrica é grande, mas ninguém faz muita questão de 
aproximação. Eles são muito assim... de querer resolver o próprio problema. 
(E3)  
 

(...) como aqui é grande, são vários galpões e o ambiente não ajuda muito para 
uma coesão entre pessoas e grupos... prevalece é o individual mesmo. O 
funcionário hoje está aqui, amanhã está lá. Quando tem o turnover isso não é 
um fator importante... não afeta as pessoas. (E5) 
 
Acho o pessoal muito desunido. Os funcionários são de vários lugares... 
alguns moram aqui na cidade e outros nas cidades vizinhas. Não existe uma 
união forte entre eles. Quando sai alguém... continua tudo como sempre foi. 
(E12) 

Quanto ao possível efeito negativo no moral (ânimo) dos funcionários que ficam depois do 

turnover, algumas respostas foram no sentido de que esse efeito, geralmente, não é percebido: 

(...)  isso ainda não aconteceu na minha empresa... como uma coisa negativa 
não. (E2) 
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(...) pelo mesmo motivo do individualismo em detrimento do grupo... não 
acreditamos em queda no ânimo do pessoal por causa do turnover. (E6) 
 
Não é notado... o pessoal já está acostumado com essa movimentação. (E12) 
 
Se eles estão recebendo os salários normalmente e nos valores que o mercado 
está pagando, não se percebe queda no ânimo do pessoal com a saída de 
outros... e nem mais intenções de sair. (E14) 

Percebe-se, na opinião de alguns dos entrevistados, que a queda no ânimo ou moral dos 

funcionários com a saída de outros pode acontecer em situações específicas. Porém, em 

situação normal, eles também acreditam que o efeito negativo não acontece. 

Se o  turnover acontecer  por causa de  uma situação não prevista, acreditamos 
que sim. No caso da crise [crise econômica mundial de 2008], o efeito no 
moral dos que estavam ficando era fácil de perceber... estavam inseguros e 
psicologicamente abalados... o problema atingiu todas as fábricas daqui. Em 
situações normais de dispensa, acho que não acontece nada. (E1) 
 

Quando parte da fábrica estava para ser transferida para outro município, 
notou-se uma queda no ânimo dos que estavam ficando. (...) de fato, muitos 
estavam sendo demitidos e havia insegurança geral. Em situação normal não 
se nota queda no moral dos que ficam quando outros são demitidos. (E3) 
 

Isso só acontece quando se demite um grupo grande e de forma que ninguém 
está esperando... ou se gostavam muito da pessoa que saiu... mas isso acontece 
muito pouco. Normalmente as demissões em maior número já são esperadas 
no final do ano e não causam grandes efeitos. Fora disso, as pessoas saem 
porque querem sair mesmo e aí em nada afeta os outros.  (E5) 
 

Eles sentem um pouco se o funcionário que saiu for uma pessoa querida por 
todos... mas logo tudo volta ao normal. (E9) 

Perguntados sobre quais medidas são normalmente adotadas para evitar os possíveis efeitos 

negativos com a saída de funcionários que interessam para a empresa, os respondentes 

mostraram que, embora desenvolvam algumas ações para retenção dessas pessoas, não 

empregam maiores esforços, notadamente aumento de salários, para solução da questão:  

Há alguns dias atrás, tentamos segurar um grupo de 7 pessoas, considerados 
excelentes funcionários pelos supervisores e que pediram para sair... tivemos 
sucesso com apenas um. Quando isso acontece já  preparamos para o pior 
porque é difícil segurar. Normalmente estão querendo mudar de atividade ou 
vão trabalhar por conta própria. No fundo nós sabemos...  a questão que vai 
falar mais alto é a financeira mesmo. (E1) 
 

A política aqui é deixar ir. Até porque muitos dos que saem para propostas 
melhores acabam voltando para receber o mesmo e até menos. Os que não 
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voltam, estão quase todos os dias na porta da empresa... eles alegam que estão 
ali só para rever os amigos. (E3) 
 

(...) existem os salários-base para as diversas categorias... (...) quando uma 
fábrica precisa de alguém qualificado e está difícil conseguir... sai oferecendo 
salários maiores para atrair o empregado de outra fábrica (...) pode acontecer 
de ter 5 ou mais pessoas naquela função e não tem como aumentar para todos 
sem comprometer o resultado...  aí não dá para competir (...) de qualquer 
forma nossa empresa não adota a política de cobrir ofertas mesmo sabendo 
que determinado funcionário vai fazer muita falta. (E4) 
 

(...) conversamos bastante e fazemos de tudo para que ele fique. Mas não 
aumentamos salários porque temos outras pessoas na mesma função e também 
para não prejudicar ainda mais o nosso mercado. Amanhã ele volta e vai 
receber o mesmo salário que recebia aqui antes.  (E8) 
 

Acho que não adianta ficar segurando. Nós já pagamos um bom salário e não 
queremos atrapalhar ninguém. (E12) 
 
Não seguramos ninguém... não queremos ninguém insatisfeito aqui. (E13) 

Alguns entrevistados, no entanto, demonstraram uma preocupação maior com o assunto. 

Indicaram algumas ações concretas, exceto aumento direto no salário, no sentido de manter o 

funcionário interessante para a empresa e evitar os efeitos negativos que poderão advir com a 

sua saída: 

Temos alguns funcionários com quem podemos contar em qualquer situação. 
Na verdade, se for necessário, tocamos a fábrica só com eles. Com relação a 
esses, a empresa examina com muita atenção seus pedidos. Às vezes, o 
empregado precisa de dinheiro para uma situação urgente e pensa em sair do 
emprego e pegar o acerto... se é um funcionário que não queremos perder para 
a concorrência até emprestamos dinheiro para ele. Também não vou cobrir 
ofertas de salários. (E2) 
 

Procuramos segurar o máximo possível... sabemos que vai acontecer queda na 
produção se a saída for imediata. Negociamos com ele um tempo até que a 
gente possa começar, pelo menos, a preparar alguém para o seu lugar. (E5) 
 

Mostramos a importância da permanência deles na empresa... ao mesmo 
tempo verificamos os motivos da saída, principalmente se existe alguma 
insatisfação ligada à empresa. Se não for possível resolver, procuramos um 
acordo no sentido de que eles ao menos treinem seus substitutos.  (E6)  
 

Nós deixamos o funcionário decidir livremente. Se ele vai sair mesmo... 
estudamos algum tipo de benefício, sem ser o aumento de salário, dependendo 
do motivo da saída. Chegamos às vezes até a emprestar dinheiro da empresa 
para o bom funcionário... vai reformar a própria casa, trocar de carro, casar... 
qualquer coisa que ele precise muito... e ele acaba ficando.  (E7) 
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Nós bonificamos o funcionário a cada dois anos de empresa com um adicional 
no salário... quem não falta durante um certo período também recebe um 
bônus. O lixo industrial é vendido e o dinheiro dividido entre os funcionários 
que não faltam. Quando percebemos alguém que tem um nível de educação 
mais elevado ou um potencial para ocupar cargos mais elevados, tratamos 
logo de promover para não perder para o concorrente. Agora... se alguns deles, 
mesmo os que nos interessam, manifestarem que querem sair de qualquer 
maneira, não vamos segurar. (E10) 
 
São tomadas medidas preventivas de acompanhamento direto com o 
colaborador, oferecendo a ele um espaço seu, para fazer suas reclamações e 
sugestões... o nosso RH fica atento para não perder talentos. (E11) 
 
 

A possibilidade de adiar ou desistir de projetos lucrativos em razão da ocorrência do turnover 

foi outra questão apresentada aos entrevistados. Neste aspecto, alguns assumiram que nunca 

passaram por essa situação ou que não teriam dificuldades para reposição. Outros 

esclareceram em suas respostas que, em algumas épocas do ano, isso não acontece pelo 

turnover e sim pela falta de mão de obra disponível para contratação na cidade.  

Ainda não aconteceu... já adiamos, mas foi pela falta de pessoal disponível 
para contratar e tocar os projetos. (E1) 
 
Não aconteceu com a gente ainda... mas confesso que às vezes ficamos um 
pouco desanimados para levar adiante alguns bons projetos, por causa de 
pessoal... não podemos contar, entende? (E8) 
 
(...) para a maioria das funções aqui não é difícil contratar novos funcionários, 
a não ser no fim do ano... assim nunca tivemos que adiar projetos.  (E9) 
 
Acontece de ter que planejar estrategicamente, pois a oferta da mão de obra 
qualificada nos dias atuais [referindo-se aos últimos meses do ano de 2009] 
está escassa.  (E11)  
 
Aconteceu de não conseguirmos expandir as vendas porque não tivemos como 
contratar mão de obra.  (E13) 

Para outros respondentes, o turnover motivou sim a desistência de projetos. Também eles 

destacam a dificuldade de novas contratações em algumas épocas do ano:  

Acontece.  Eu estava pensando em aumentar minha produção agora nesse final 
de ano de 500 para 800 pares por dia e tive que esquecer isso. Contava com 
alguns funcionários que estavam na experiência, mas não deu para aproveitar 
eles. Nesta época de fim de ano também não aparece gente para contratar na 
cidade. (E2) 
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Já teve época de ter que demitir mesmo tendo projetos já engatilhados... 
tivemos que adiar e ainda passamos por uma dificuldade imensa para contratar 
outros funcionários, mesmo nos municípios vizinhos. (E3) 
 
Final de ano, principalmente setembro e outubro, é uma época muito difícil de 
contratar. (...) se você tem empregados que saem sem você esperar ou que tem 
que mandar embora de qualquer maneira... alguns projetos maiores vão 
esperar mesmo. Quer um exemplo? Nós estamos querendo fabricar chuteiras 
agora... não podemos em razão de demissões recentes que tivemos que fazer. 
Estamos tentando buscar mão de obra em outro município vizinho para ver se 
vai dar para tocar esse projeto. (E6)  
 
Algumas vezes. Na última, tivemos que desistir de uma venda de exportação 
porque a fábrica precisou demitir empregados que não estavam atendendo e 
não tinha como contratar. (E7) 

5.2.3 Consequências positivas do turnover (categoria 3) 

Nesta categoria de análise procura-se identificar as consequências positivas do turnover para 

as indústrias do polo calçadista em estudo na percepção dos empresários. Inicialmente, 

levantou-se a questão sobre os possíveis ganhos operacionais com o turnover em razão da 

entrada de empregados com melhor desempenho. Nesse caso, houve unanimidade no sentido 

de que o funcionário novo, de modo geral, apresenta um desempenho melhor do que o 

substituído: 

 
Nós entendemos que o pessoal novo é a fonte de renovação de energia da 
empresa. Na indústria de calçados, na parte de produção, não tem como o 
funcionário crescer muito... então chega num ponto em que ele vai sair mesmo 
e vamos precisar do novo. É por isso que o desempenho de quem entrou quase 
sempre é melhor. Quem tá chegando, chega com mais garra e quer que as 
coisas aconteçam... mais do que os antigos. (E1) 
 
Concordo sim. Quem está chegando é sangue novo na empresa e normalmente 
traz até algumas idéias novas e produzem mais. (...) a maioria chega do norte e 
encontra o emprego na indústria do calçado. A necessidade também fala alto... 
dali é que vai sair o dinheiro para sustentar a família (...).  (E2) 
 
Novas pessoas, com novo entusiasmo, ajudam a desmontar panelinhas, 
mudam o jeito das equipes e a produção quase sempre aumenta sim.  (E3) 
 
A pessoa nova na função produz mais e muitas vezes com salário menor do 
que a anterior. Acontecem ainda casos em que o novo empregado trás idéias e 
novas formas de trabalhar que aprendeu em outras empresas e que são de fato 
melhores. A experiência anterior do novo funcionário às vezes ajuda muito. 
(E4) 
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Acontece de melhorar muito a produção na troca. Os funcionários novos na 
empresa querem mostrar serviço e chegam a produzir mais que um 
funcionário antigo e que já está meio acomodado ali na fábrica. (E7) 

 

Alguns empresários destacam que o melhor desempenho do funcionário novo pode estar 

ligado à época das contratações, notadamente no início do ano, quando a oferta de mão de 

obra é maior, e até mesmo ocorrer em razão do baixo desempenho que vinha apresentando o 

funcionário substituído:  

Os meses de janeiro e fevereiro são os meses das recontratações... as ofertas 
de mão de obra são bem maiores e você pode selecionar melhor... sempre 
acaba trazendo pessoas com melhor desempenho no lugar daqueles que foram 
dispensados em dezembro. (E4) 
 
Alguns chegam com muita vontade de trabalhar...  principalmente no início do 
ano quando tem muita mão de obra para contratar na cidade... aí o funcionário 
desempenha  sempre melhor que o demitido que trabalhava antes...  na mesma 
função.  (E9) 
 
Às vezes o encarregado pede para tentar segurar algum funcionário de 
qualquer jeito, mesmo com baixo desempenho... depois ele mesmo vem trazer 
a notícia de que o substituto está muito melhor.  (E10) 
 
Acontece muito com a dispensa de funcionário com mais tempo de casa e que 
não queria mais ficar. Como isso já vinha refletindo no seu desempenho, 
quase sempre temos um ganho com a entrada de um novo funcionário.  (E14)  

 

Com relação ao possível efeito positivo do turnover no moral (ânimo) dos empregados que 

ficam após um processo de turnover, alguns dos entrevistados opinaram no sentido de que 

não acontece ou acontece raramente: 

A gente pensa que deveriam ficar mais animados sabendo que foram 
escolhidos para ficar na empresa... mas, na prática, não se percebe essa 
melhoria. (E2) 
 
O moral não se altera com as saídas que acontecem no dia a dia. Cada um se 
preocupa muito aqui é com o próprio emprego. (E3) 
 

Normalmente, pouca coisa muda nesse sentido. (E6) 

Parte dos respondentes, no entanto, acredita que a saída de pessoas indesejadas pelo grupo 

pode, por si só, provocar uma melhoria no moral ou ânimo dos que ficam: 

Somente com desligamento de pessoas indesejáveis. (E1) 
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Aqui isso não é percebido não. As pessoas não se importam muito... a não ser 
com a demissão de pessoas que atrapalhavam a produção... (...) existem 
aqueles que são líderes negativos...  a saída deles tem o efeito positivo no 
moral dos que ficam. (E5) 
 
Aqui quase não demitimos por nossa conta, nem no fim do ano. Quando 
alguém sai, normalmente é porque forçou a sua saída e estava prejudicando a 
equipe. Como então eles já devem estar insatisfeitos e rejeitando aquela 
pessoa, quando ela sai, o moral da equipe vai melhorar... mas não é algo tão 
significativo assim. (E8) 
 
Quando os que estão saindo prejudicavam o andamento do serviço, brincavam 
muito, desrespeitavam regras de não fumar, ridicularizavam alguns colegas, 
por exemplo, melhora muito o ânimo dos que ficam.  (E9) 
 
Em alguns casos sim... em alguns casos o colaborador não estava interagindo 
legal no processo... estava atrapalhando o desenvolvimento da equipe. (E11) 

 
 
Sobre os possíveis ganhos operacionais com o desligamento de funcionários que vinham 

adotando formas alternativas de afastamento (absenteísmo, apatia, queda na qualidade do 

trabalho ou até algum tipo de sabotagem), os entrevistados foram unânimes em concordar 

com o efeito positivo em questão. As melhorias são percebidas, dentre outros, no clima 

organizacional, na produtividade e na redução de custos:  

Tem esse efeito mesmo... quando as pessoas que só estão atrapalhando vão 
embora, o clima melhora... na verdade  tudo melhora.  (E1)  
 
A gente tem que estar sempre mudando... o funcionário vai ficando e vai se 
achando dono da casa. Quando os empregados assim saem, melhora mesmo. 
Também não adianta ficar com eles e só ter prejuízo. (E2)  
 
Esse é o caso da laranja podre no meio das boas.  (...) tivemos três 
funcionários que chegaram até a fazer piquete e prejudicar a produção. Eles 
foram demitidos e o clima melhorou muito e a produção também. Até no 
desempenho dos encarregados percebemos a melhoria. (E3) 
 

(...) o funcionário que não está satisfeito com o trabalho, não executa direito 
suas atividades e ainda atrapalha quem está por perto. Eles começam a faltar 
sem motivo, não usam os equipamentos de segurança, produzem menos e 
comprometem a equipe. Quando saem a melhora é percebida sim.  (E6) 
 

É um alívio para nós e para os funcionários quando alguém assim sai. 
Tomamos todo o cuidado na seleção, fazemos avaliação psicológica... uso a 
minha formação e experiência de psicóloga para tentar contratar bem. Ainda 
assim acabamos selecionando errado. (E9) 
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Acontece demais. Quando alguém está insatisfeito ele não chega e pede para 
sair. Na verdade ele vai pirraçando... enrolando... até que chega uma hora que 
você tem que mandar embora para não aumentar seu prejuízo... Mas aí a 
empresa e a equipe acabam ganhando com isso.  (E12) 

Foi perguntado aos entrevistados se o turnover tem auxiliado de alguma forma a resolver 

conflitos profundamente enraizados. Mais uma vez houve unanimidade no sentido de 

concordar com esse efeito positivo do turnover: 

Infelizmente, às vezes, a única maneira de resolver problemas mais sérios 
entre eles é a demissão. Nós não temos como transferir um funcionário para 
outro setor... nosso grupo é pequeno... não tem opção. (E2) 
 
Quando a situação chega num determinado ponto em que os outros já estão 
sendo influenciados negativamente por atitudes e ações, a única solução é 
demitir. (E3)  
 
Alguns problemas de funcionários dentro da fábrica só se resolvem demitindo. 
Pequenos grupos se formam para reclamar e ameaçar de sair da empresa 
alegando que outros funcionários ganham mais e trabalham da mesma forma 
que eles. Nesses casos a solução tem sido o desligamento de funcionários para 
resolver de vez o problema. (E10) 
 
Quando não se tem outra forma de resolver... é realmente considerada [a 
demissão] uma forma de auxílio.  (E11) 

Alguns dos entrevistados ilustraram suas respostas com casos que ocorreram dentro das 

empresas e que foram solucionados com o turnover: 

Tivemos outro dia que demitir um encarregado... um problema grande... já 
estava contaminando os funcionários... ele era o chefe deles e esse foi o jeito. 
(E1) 
 
Recentemente tivemos um caso que chegou até a virar luta corporal, entre 
mulheres, dentro da fábrica. Isto causou mal estar muito grande em razão do 
que envolvia aquela briga. Tivemos que usar o turnover mesmo para 
solucionar. (E5) 
 
Outro dia tivemos que demitir uma turminha inteira. Eles foram formando 
panelinhas... combinavam de faltar e faltavam todos da turma... um vinha sem 
uniforme e todos vinham da mesma maneira. Quando foram demitidos ficou 
tudo resolvido... e já estavam influenciando o comportamento dos outros. (E6) 
 
Nós aqui tivemos no mês passado um problema entre funcionários assim... um 
ajudava o outro na operação de uma máquina... os dois não conseguiam 
trabalhar juntos... demitimos um  deles e acabou  nosso problema. (E13)  
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Outra questão proposta está relacionada aos ganhos com o turnover, no sentido da criação de 

oportunidades de carreira para os empregados que ficam, além da oportunidade de maior 

mobilidade interna. Os entrevistados concordam, de modo geral, que não são muitas as 

oportunidades de carreira no setor, mas que elas existem e que o turnover contribui para que 

isso possa acontecer. Todos afirmam que adotam como política o aproveitamento dos que já 

estão trabalhando nas empresas: 

Aqui na empresa existe uma política... os encarregados sabem que é para 
treinar alguém para as funções mais difíceis e com salários maiores. 
Raramente alguém de fora ocupa uma dessas vagas no caso de rotatividade. 
Aproveita-se aquele que já está aqui e tem boa noção do serviço. (E5) 

 
Normalmente é assim... a gente sempre promove alguém no lugar do que saiu 
e busca um novo para a função mais simples.  (E8)  
 
A nossa fábrica é de porte pequeno; compatível com o que a gente faz... então 
as oportunidades de promoção são raras.  ...mas a política sempre foi 
aproveitar a prata da casa... sempre que possível. (E9) 
 
Tem gente que não quer evoluir... ficam anos fazendo a mesma coisa. Mas 
quando quer crescer... alguma oportunidade com a troca de funcionário 
sempre aparece. (E12) 
 
É o que mais existe por aqui. Sempre contratamos um novo na função mais 
simples e promovemos alguém na função mais especializada. (E13) 

 
 
Alguns dos empresários entrevistados ocuparam-se em descrever como a carreira pode 

acontecer numa indústria de calçados, a partir do turnover: 
 
 

A carreira aqui é percorrida em mais ou menos cinco anos... isso se o 
funcionário quer subir mesmo e tem capacidade. É assim... conforme os 
funcionários vão saindo, o que fica pode logo ir a ajudante, depois ele vai 
melhorando e pode ser apontador, operador de máquina e chegar até a ser um 
supervisor. No máximo depois ele vai chegar a gerente de produção... mas 
poucos chegam nesse nível porque vai afunilando demais. (E1) 
 
 
Não são muitas as oportunidades de carreira... mas existem. Um funcionário 
depois que passa pela montagem, começa a aprender um pouco de tudo. 
Quando sai alguém na modelagem, por exemplo, e caso ele goste de desenhar, 
ele pode ser um modelista...  vai trabalhar no setor de criação. Em Nova 
Serrana tudo gira em torno de desenvolvimento de novos modelos e as 
possibilidades de salários são boas... não precisa sempre ser um chefe de setor 
ou gerente para desenvolver uma carreira. (E2) 
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Outros apontaram casos reais de funcionários que fizeram carreira na empresa: 

Temos caso dentro da fábrica de empregado que entrou aqui preparando 
embalagens, que é a coisa mais simples, e chegou a gerente de produção. Daí a 
pouco ele saiu e montou sua própria fábrica. Nossa empresa é outro exemplo... 
meu marido começou como sapateiro e aprendeu tudo dentro de outra fábrica. 
Existem outros casos assim em Nova Serrana. (E2) 
 
(...) a gente aproveita a pessoa daqui de dentro quando um encarregado, 
operador de máquina ou outro cargo mais especializado fica vago. (...) na 
nossa filial hoje temos uma situação interessante: todas as pessoas que 
executam trabalhos administrativos foram recrutadas no setor de produção... 
sempre que saía alguém na administração, vinha outro de lá [do setor de 
produção]. Para eles melhorou muito. (E3) 
 
Temos exemplo de uma pessoa aqui que começou como pespontadeira... hoje 
é a gerente geral da empresa. (...) os atuais encarregados foram chegando onde 
estão por causa da rotatividade. Eles não vieram de fora. (E6) 

 

Foi perguntado se as empresas utilizam o turnover para se adaptar a novas situações de 

mercado ou a novas tecnologias. Na opinião de todos os entrevistados, o turnover tem 

ajudado as empresas a se adaptarem às novas situações impostas pelo mercado, especialmente 

com relação à demanda por calçados, que flutua bastante durante o ano:  

Só dispensamos funcionários se não tem jeito mesmo... mas, se os pedidos 
diminuem temos que mandar gente embora... mas antes damos a chance de 
sair para aqueles que já querem sair mesmo. (E1) 
 
As indústrias de calçados precisam estar sempre inovando. Antes você 
trabalhava com uma modelagem só durante um ano; hoje você tem que lançar 
nova modelagem de 3 em 3 meses. O lojista hoje não repete pedido dos 
mesmos modelos.  (...) a rotatividade ajuda a empresa a se adaptar às novas 
exigências do mercado... ou vai ser  para se ajustar ao volume de produção nos 
meses de poucas vendas, demitindo... ou trocando alguns empregados que não 
se adaptaram às novas formas de trabalhar, que as novas modelagens exigem. 
(E2)  
 
A empresa é inteiramente dependente da demanda do mercado. É necessário 
demitir e contratar o tempo todo para que a empresa se adapte ao momento do 
mercado. (E6) 
 
Em último caso uso o turnover para me ajustar à demanda do mercado. No 
final de dezembro e início de janeiro todos tiram férias mesmo...  na volta em 
janeiro, se não houver pedidos... procuramos ajustar o quadro com as 
demissões que forem necessárias. (E9) 
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Com relação à necessidade de se adaptar a novas tecnologias ficou demonstrado que esta não 

é uma grande preocupação dos empresários e o turnover, nesses casos, não interfere: 

Com relação a novas tecnologias... não. Acreditamos em treinamento, para 
capacitar nossos colaboradores. (E11) 
 
O que mais acontece é ter que se adaptar ao mercado... novas tecnologias nem 
tanto... a gente treina. (E12) 

 

Questionou-se ainda se o turnover tem provocado redução de custos pela eliminação, fusão ou 

redefinição de cargos; maior automação; aquisição de novos conhecimentos e idéias de 

empregados que entram ou pela implantação de novas tecnologias e novos estilos.  De modo 

geral, os empresários mostraram-se atentos à necessidade de melhoria constante dos processos 

e apontaram o turnover como uma oportunidade para isso acontecer: 

 
Está acontecendo mais vezes agora porque estamos acompanhando melhor, 
fazendo a medição dos tempos, buscando ainda mais a qualidade. Quando sai 
alguém a gente aproveita mesmo para olhar tudo de novo... alguns processos 
vão sendo melhorados e o custo vai caindo... é lógico. (E1) 
 

Já aconteceu. (...) alguns encarregados que trabalharam em outras fábricas 
também trazem novas idéias que funcionam bem. Aqui valorizamos todas as 
opiniões e sugestões. (E2)  
 

Acontece bastante porque a fábrica é muito grande. Além do setor de 
produção, onde os encarregados e o próprio proprietário estão sempre 
reavaliando os processos, isso ocorre também na área administrativa. (E5) 
 
Estou ficando agora mais dentro da fábrica. Depois que isso aconteceu, tenho 
me aproximado mais dos funcionários e até tenho ficado mais amigo deles... 
mas venho enxugando também muitos postos de trabalho que eram totalmente 
desnecessários e que os próprios encarregados não percebiam. (E10) 

Alguns empresários apresentaram exemplos recentes e mostraram como o turnover pôde 

contribuir positivamente nessas situações: 

Vimos isso num setor da produção.... no lugar  trabalhavam seis pessoas que 
foram demitidas... hoje só existe uma e o serviço sai normalmente. Lógico que 
o uso da tecnologia ajudou bastante nisso... não foi só o jeito de fazer ou o 
número de pessoas empregadas.  (E3) 
 
(...) nos últimos meses reduzimos o número de faxineiras e motoristas e nada 
ficou prejudicado.  (E5) 
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Posso falar de um exemplo recente. Em uma das nossas empresas funcionava 
o setor de pesponto com 50 funcionários. Para nós tinha gente demais ali. 
Demitimos os 50 empregados do pesponto e abrimos uma outra empresa só 
para cuidar disso. A nova empresa funciona com 35 funcionários e com o 
mesmo nível de produção. (E6)  
 

O último encarregado que entrou cortou todas as horas extras que vinham 
sendo feitas no setor dele... produziu até mais com o mesmo número de 
funcionários... só reorganizou o setor. (E7) 

5.2.4 Alternativas para redução do alto turnover e dos seus custos (categoria 4) 

Nesta categoria de análise, procurou-se identificar os mecanismos que estão sendo utilizados 

com sucesso pelas empresas para a redução do alto turnover e dos custos envolvidos. Buscou-

se levantar, também, outras ações que poderiam ser desenvolvidas no mesmo sentido, de 

forma isolada ou em conjunto, pelas próprias empresas, por outras instituições e pelo poder 

público.  

Com o depoimento dos entrevistados, foi possível identificar, inicialmente, que os 

mecanismos tradicionais, como o banco de horas e férias coletivas, que constam dos acordos 

coletivos celebrados nos últimos anos, mostram-se eficazes quando adotados pelas empresas 

visando à redução do turnover ou de seus custos: 

Usamos muito o banco de horas só que... se o funcionário fez horas extras no 
mês, nós remuneramos no mesmo mês. Olhamos sempre o lado do 
funcionário. Então, se ao contrário, ele não consegue pagar as horas que está 
devendo no mês, nós não descontamos no mesmo mês e vamos adiando até ele 
conseguir pagar. Usamos também as férias coletivas no final do ano... isso é 
mais um meio para não ter que demitir. (E1) 
 

Este foi o primeiro ano em que eu usei o banco de horas e foi muito bom para 
a empresa. Ajudou a evitar demissão. Em mais da metade do mês de julho 
deste ano [2009] meus funcionários ficaram em casa mas ninguém foi 
demitido. Agora, em novembro e dezembro as horas serão compensadas... eles 
vão fazer horas extras para compensar as que ficaram parados no meio do ano.  
(E2)  
 

Na situação da crise financeira mundial teríamos que ter demitido muito mais 
pessoas no fim de 2008. Isso não aconteceu porque usamos muito o banco de 
horas. No ano seguinte as vendas voltaram a melhorar para nós e os 
funcionários continuaram na fábrica. (E3). 
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Usamos sim o banco de horas e férias coletivas para justamente tentar demitir 
o mínimo possível. Agora... as férias acontecem sempre no final de dezembro 
e início de janeiro já é uma cultura daqui, ou seja, tendo produção ou não... 
Desde o início de um ano eles já começam a programar suas viagens, 
parcelando as passagens com destino às suas cidades de origem... Não tem 
jeito... as empresas se adaptam a isso.  (E5) 
 

Se o funcionário faz horas extras a gente paga e pronto. Em julho e agosto dá 
uma parada meio grande nos pedidos... aí a gente usa o banco de horas e no 
final do ano eles pagam.  (E13)  

No entanto, de acordo ainda com o depoimento de alguns empresários, nem todas as empresas 

conseguem fazer pleno uso do banco de horas. Esta dificuldade é atribuída à resistência por 

parte de alguns funcionários em cumprir, na totalidade, o que ficou acordado, além da própria 

falta de esclarecimento sobre o assunto:  

(...) o baixo nível de escolaridade dificulta até mesmo os empregados 
entenderem a razão e o funcionamento de um banco de horas que evita 
demissões. Os funcionários acreditam, pelo baixo nível cultural, que as 
empresas estão prejudicando os trabalhadores com isso... quando é o contrário. 
Nós contratamos empregados que nem sabem escrever. (E2) 
 

(...) mas, mesmo deixando claro para os empregados que o banco de horas é 
para evitar demissão, muitas vezes eles não enxergam dessa maneira e não 
cooperam. (E3) 
 

Embora seja um meio eficaz para evitar demissões em tempos de baixa, alguns 
empregados não aceitam bem o banco de horas e preferem até ter as horas 
descontadas em seus salários do que trabalhar um pouco a mais nos dias de 
semana ou nos feriados e finais de semana. (E7) 
 

O banco de horas às vezes não funciona para nós. No início do ano, todos 
querem o banco de horas para não acontecer as demissões... depois não 
querem nos pagar as horas não trabalhadas... assim fica difícil... eles preferem 
até o desconto na folha de pagamento do que compensar as horas. No final do 
ano, que precisamos trabalhar nos sábados e fazer horas extras nos dias de 
semana, eles não aceitam receber em folgas nos meses de janeiro... querem 
receber em dinheiro. Os empregados aproveitam que nessa época a mão de 
obra é difícil e colocam essa condição. (E8) 

Além dos tradicionais, outros mecanismos foram apresentados por um empresário. A empresa 

em questão trabalha as inevitáveis demissões do final de ano nos moldes de um plano de 

demissão voluntária e possui ainda um programa de integração de novos funcionários.  Na 

opinião do entrevistado, esses mecanismos mostram bom resultado na redução do turnover e 

dos custos envolvidos: 



98  

Nós aqui, no final do ano, fazemos uma coisa parecida com esses planos de 
demissão voluntária. A gente pergunta antes quem quer sair. E aí procuramos 
escolher quem já tá querendo sair mesmo da empresa. Eles saem e recebem o 
que estavam querendo... os que ficam depois disso parece que dão mais valor 
ao emprego. Com isso reduzimos o custo lá na frente, evitando algumas 
demissões que seriam certas. (E1)   
 
(...) temos também um programa de integração coordenado pela nossa 
psicóloga. O funcionário que entra fica sabendo como funcionam os setores, 
ele tem normas de convivência, recebe o treinamento...  durante esse tempo 
ele usa um colete para diferenciar dos mais antigos... vai ter mais atenção, 
entende? Nós achamos que o efeito disso pode segurar o funcionário mais 
tempo na fábrica. (E1) 

Na opinião de alguns dos entrevistados, a unidade do SENAI, instalada na cidade, deveria ter 

um aproveitamento melhor, não só no sentido de ampliar suas ações de treinamento, mas 

também facilitar as condições de acesso aos trabalhadores, notadamente em termos de custos:  

(...) é preciso melhorar as condições para esse pessoal cursar também o ensino 
profissional. Os cursos disponíveis no SENAI são pagos ou pela empresa ou 
pelo próprio funcionário, que tem poucas condições para isso. Algumas 
empresas investem em treinamento, em cursos para empregados, mas elas 
estão ficando cada vez mais desmotivadas de levar adiante isso sozinhas... 
porque depois elas acabam perdendo esses empregados para quem paga um 
pouco mais. Quem paga um pouco mais não teve o custo do treinamento e 
logo vai mandar o funcionário embora mesmo. Hoje as próprias empresas 
criam suas formas de treinar até no horário do almoço ou um pouco depois do 
horário normal de trabalho para aqueles que querem aprender e evoluir... mas 
sozinhas não é possível. (E2) 
 
As empresas pagam para os aprendizes estudarem no SENAI, mas ainda não 
conseguem aproveitá-los. Temos escolinhas de treinamento aqui dentro da 
fábrica. Se tivéssemos um treinamento sistematizado das pessoas sem 
experiência nenhuma e em grande número, acho que reduziria o turnover... as 
empresas contratariam pessoas treinadas e não teriam que ficar assediando 
funcionários das outras. (E5)  
 
Fiquei sabendo que o SENAI vai ter sua atividade expandida na cidade. O 
local onde funciona ainda é pequeno e não consegue oferecer vagas em cursos 
de grande interesse, como o de pesponto, por exemplo. Se o treinamento 
sistematizado não puder ajudar para reduzir o alto turnover ao menos deve 
reduzir o custo dessa rotatividade de pessoas, já que hoje a empresa treina e 
prepara o empregado para logo depois ele sair. Atualmente, treinamos nossas 
costureiras aqui na fábrica mesmo, com a boa vontade dos encarregados, em 
alguns minutos fora do horário de trabalho para aqueles que se interessam. 
Dois terços das pespontadeiras em atividade na nossa fábrica foram treinadas 
aqui mesmo. (E10) 
 
Sim... para ajudar na redução do turnover e de seus custos é preciso oferecer 
cursos profissionalizantes e técnicos gratuitos para melhor capacitação 
profissional de todos aqueles que queiram novas e boas oportunidades... e 
conseqüentemente melhores salários. (E11) 
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Os entrevistados também acreditam que, para redução do alto turnover e de seus custos, 

deveria haver mais união e interação entre os próprios empresários, além do envolvimento 

maior das instituições e do governo. Apresentaram algumas sugestões no sentido da melhoria 

do nível de escolaridade e da estrutura da própria cidade: 

O sindicato dos empresários e a prefeitura deveriam trabalhar juntos para 
melhorar o nível de escolaridade das pessoas que vêm trabalhar na indústria de 
calçados. Acho que isso poderia reduzir essa movimentação. (E2) 
 
 
(...) a cidade ainda não fornece uma estrutura para segurar as pessoas aqui. 
Para cá vem muita gente jovem e formam família... porém não ficam aqui 
muito tempo e isso aumenta o turnover. A prefeitura deveria entrar mais nisso. 
(E5) 
 
 
(...) criação de benefícios pelas empresas, em conjunto ou em convênio com a 
Prefeitura, para empregados que permanecem numa só empresa por mais de 
dois anos, por exemplo. A Prefeitura deveria criar espaços para atividades 
esportivas e culturais e outras que resultem em lazer. Assim, fazer com que as 
pessoas que trabalham aqui, gostem mais da cidade e passem a criar alguma 
raiz no local, evitando grandes movimentações e mudando um pouco essa 
característica de hoje de pouca estabilidade para tudo. (E6) 
 
 
Recentemente fechamos um acordo com um grande banco para emprestar para 
funcionários que nós indicamos e o débito da prestação é feito direto na folha 
de pagamento. Eu recomendo isso para as outras empresas. Esta é uma 
maneira do funcionário ter um compromisso maior com a empresa e ficar nela 
por mais tempo. (E7) 
 
 
(...) maior união e aproximação entre os empresários. Eu não vejo união 
também entre as empresas. Deveriam existir categorias de salários que 
pudessem ser respeitadas pela maioria ou pelo menos que não fossem tão 
diferentes. O problema maior ainda são aqueles que pagam salários bem 
maiores em determinadas épocas e logo em seguida dispensam todos os 
empregados. (E7) 
 
 
(...) infelizmente, entre nós empresários, não há uma boa comunicação para 
que todos pudessem conhecer quais são as pessoas que ficam pulando de 
empresa a empresa... isso só ocorre algumas vezes entre os que são mais 
amigos... outro dia mesmo um deles me ligou para isso. (E8)  
 
 
Existe um estudo no Ministério do Trabalho em que o empregado em gozo do 
seguro desemprego vai ter que freqüentar, obrigatoriamente, cursos de 
aperfeiçoamento. Eu acho isso uma ótima idéia... se isso passar, vai melhorar 
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muito a situação destas falsas demissões [ocorre quando a empresa demite 
mediante acordo com o funcionário; em seguida o demitido devolve o valor 
das multas para a empresa]. (E10) 
 
 

5.3 Comparação dos resultados da pesquisa de campo com a teoria pesquisada 

Mobley (1992) apresenta os determinantes de turnover divididos em quatro categorias gerais: 

contexto econômico (níveis de desemprego, inflação etc.); variáveis organizacionais (porte da 

empresa, sistema de recompensação, centralização, normas, desenho de cargos etc.); variáveis 

individuais não ligadas ao trabalho (carreira do cônjuge, responsabilidades etc.) e variáveis 

individuais relacionadas ao trabalho (valores, expectativas, comprometimento, satisfação, 

intenções etc.). No polo calçadista de Nova Serrana, segundo os dados obtidos neste estudo, 

os determinantes do turnover voluntário relacionados a variáveis individuais ligadas ao 

trabalho são os seguintes: a necessidade de resolver problemas financeiros, expectativas 

quanto ao recebimento de maiores salários e/ou outros benefícios em outras empresas e 

intenções de trabalhar por conta própria. Quanto às variáveis individuais não ligadas ao 

trabalho, o determinante é a necessidade ou vontade de retornar para a cidade de origem. O 

turnover involuntário tem como determinantes a falta de adequação dos empregados às 

normas e exigências estabelecidas pelas empresas (variáveis organizacionais) e, sobretudo, a 

sazonalidade, característica do mercado de calçados: demite-se quando o mercado está em 

baixa (contexto econômico). 

A consequência negativa mais estudada, segundo Mobley (1992), decorrente do processo de 

turnover, é o custo financeiro. Para o autor, os custos de substituição de um empregado 

abrangem os relacionados diretamente com a sua saída e os da preparação de seu substituto. 

Gustafson (1992) destaca que o administrador tem dificuldade para controlar esses custos 

porque tem somente uma vaga idéia dos mesmos. No presente estudo verificou-se que os 

custos com a preparação do novo funcionário, envolvendo ações de treinamento e adaptação, 

é o que mais pesa na substituição. Foram consideradas, também como custos elevados, as 

multas impostas no momento das rescisões contratuais. Nenhum empresário efetua 

sistematicamente cálculos para levantamento dos custos totais de uma substituição de 

funcionário. 
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Com relação à perda de aprendizado, possível consequência negativa do turnover, 

Vasconcelos e Jamil (2008) apontam como grande desafio das empresas a preparação de 

substitutos para postos-chave com a consequente manutenção do conhecimento dentro da 

organização. No mesmo trabalho, os autores observaram que há uma menor preocupação com 

relação às substituições envolvendo cargos operacionais.  Em Nova Serrana observou-se que 

existe preocupação com a perda de aprendizado principalmente na substituição de 

empregados responsáveis por atividades que exigem mais especialização. Em casos especiais, 

isso pode ocorrer mesmo nos níveis operacionais em razão da necessidade de se produzir com 

mais qualidade. 

A queda de desempenho com o turnover é apontada como mais uma provável consequência 

negativa. Mobley afirma que o desempenho do empregado que vai sair sempre diminui. 

Ressalta que o impacto negativo pode ser maior quando o que está saindo possui habilidades 

especiais ou ocupava cargos de destaque. Staw (1980) recomenda formar generalistas para 

atenuar o problema e afirma que, nos níveis mais baixos, as empresas já se preparam melhor 

para o turnover, reduzindo, dessa forma, o impacto. No presente estudo, a queda de 

desempenho provocada pelo turnover foi totalmente confirmada. Em situações especiais ou 

nas substituições de cargos especializados, a queda de desempenho é mais intensa; nos outros 

casos, o impacto é menor e as empresas procuram administrar cada situação. 

Outra consequência negativa esperada com a ocorrência do turnover é a queda nos padrões 

sociais e de comunicação entre os que ficam. Nesses casos, segundo Price (1977) apud 

Mobley (1992), o turnover pode trazer prejuízos para o desenvolvimento da coesão e 

interação entre grupos. Mobley (1992) acrescenta que a queda nos padrões sociais e de 

comunicação, formal ou informal, pode ser agravada se o grupo for bastante coeso ou se os 

que saíram desempenhavam importante papel no processo de comunicação. Nesta pesquisa, 

essa possível consequência negativa não foi confirmada. Os grupos não são coesos e os 

padrões sociais e de comunicação não se modificam com a saída de funcionários. Foram 

oferecidas possíveis explicações para a falta de coesão, como o fato dos trabalhadores virem 

de outras regiões ou residirem em outras cidades e as próprias estruturas das fábricas, cujos 

setores são localizados distantes uns dos outros.  

Staw (1980) afirma que o turnover pode provocar a queda no moral dos empregados que 

permanecem na empresa, notadamente se a saída foi motivada por razões organizacionais. O 
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autor destaca ainda que isso pode provocar até um turnover adicional. Mobley (1992) 

acrescenta que, por essa mesma razão, empregados que não estavam procurando outro 

emprego começam a pensar nisso. Nas indústrias do polo calçadista de Nova Serrana essa 

consequência negativa somente é percebida em situações específicas, como realocação ou 

redimensionamento de setores ou da própria empresa e outras, difíceis de serem previstas, 

como a crise econômica mundial de 2008. Eventualmente pode acontecer queda no ânimo dos 

que ficam quando a pessoa que sai é muito querida pelo grupo.  

Mobley (1992) defende que a adoção de estratégias e políticas indiferenciadas de controle 

frente ao turnover é mais uma possível consequência negativa do fenômeno. Sem o efetivo 

conhecimento das causas e consequências do turnover, as empresas tomam decisões para 

contê-lo, tais como aumentos generalizados de salários na iminência da evasão de 

funcionários de alto desempenho e que lhes interessam. No presente estudo foi apurado que os 

empresários não costumam empregar grandes esforços para impedir a saída de funcionários, 

mesmo os que interessam para as empresas. Algumas políticas e ações são desenvolvidas e 

adotadas para a retenção de empregados de alto desempenho, porém, excluindo a 

possibilidade de aumentos de salários.  

Ainda na opinião de Mobley (1992), o turnover pode provocar adiamento ou desistência, por 

parte das organizações, de projetos potencialmente lucrativos, caso exista a possibilidade de 

redução de funcionários, especialmente nas áreas técnicas ou administrativas. Nesta pesquisa, 

apurou-se casos de desistência de bons projetos em razão do desligamento de funcionários 

que teriam participação ativa na execução dos mesmos. Ficou destacado, no entanto, que o 

maior impeditivo para a consecução de novos projetos é a dificuldade de novas contratações 

de mão de obra, especialmente em alguns períodos do ano.   

Passando para o campo das potenciais consequências positivas do turnover, o efeito mais 

provável, segundo Mobley (1992), é a substituição por empregados de melhor desempenho. 

Staw (1980) concorda com Mobley e acrescenta que, em alguns casos, o novo empregado 

pode desempenhar melhor as tarefas por estar mais motivado que o substituído. Segundo o 

que foi apurado nesta pesquisa, o novo contratado quase sempre desempenha melhor que o 

substituído. Ressalta-se que isso é mais transparente em épocas de pouca oferta de trabalho, 

como nos primeiros meses do ano, ou quando o desempenho do substituído já era considerado 

muito baixo.  
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Staw (1980) afirma que o turnover pode, em determinadas circunstâncias, provocar um efeito 

positivo no moral dos funcionários que ficam. Isso ocorre com mais freqüência no 

desligamento de colegas indesejáveis. Pôde-se verificar que esse efeito positivo nas indústrias 

de calçados de Nova Serrana é notado em alguns casos específicos de demissão de 

funcionários pouco queridos pelo grupo ou que estavam prejudicando a equipe. Em outros 

casos, é pouco notada uma elevação no moral daqueles que permanecem. 

A redução dos custos com o desligamento de empregados que, porque desejam sair, adotam 

formas alternativas de afastamento, tais como absenteísmo, apatia, queda de qualidade e até 

sabotagem, é apontado por Mobley (1992) como uma possível consequência positiva do 

turnover. Com relação ao polo calçadista de Nova Serrana, confirmou-se que esse efeito 

positivo ocorre de forma plena. Além da redução de custos, o desligamento desses 

funcionários favoreceu tanto a melhoria do clima organizacional quanto o aumento da 

produção.   

O efeito do turnover para a redução de conflitos, notadamente aqueles de difícil solução ou 

profundamente enraizados, é uma provável consequência positiva citada por Staw (1980).  

Esta pesquisa comprovou o pensamento deste autor. O turnover mostrou-se eficaz na solução 

dos conflitos mais sérios que ocorreram nas organizações.   

O turnover também pode, segundo Staw (1980), criar oportunidades de mobilidade interna e 

permitir o aumento das possibilidades de carreira para os empregados que ficam, 

principalmente em sistemas mais fechados. Este efeito não ocorre com frequência nas 

indústrias de calçados de Nova Serrana. Os empresários entrevistados nesta pesquisa admitem 

a existência de poucas oportunidades de elevação na carreira. No entanto, quando envolve 

cargos superiores ou que demandam maior especialização, as empresas procuram aproveitar 

os que já estão trabalhando.  

O turnover pode viabilizar, de acordo com Staw (1980), a reorientação da empresa, como, por 

exemplos, reduzir de tamanho ou realocar pessoal, para se adaptar a situações impostas pelo 

mercado ou por novas tecnologias. Nas indústrias instaladas no polo calçadista em estudo, 

verificou-se a utilização plena do turnover para adaptação às demandas específicas 

determinadas pelo mercado. Com relação à adaptação a novas tecnologias, não se observou o 

mesmo efeito, pois contornam a situação de modo geral, com o treinamento. 
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A redução de custos pela eliminação, fusão ou redefinição de cargos, e pela introdução de 

mais automação e de novos conhecimentos, idéias e estilos são efeitos positivos que, segundo 

Mobley (1992), o turnover proporciona às empresas. Neste estudo, constatou-se que os 

empresários reconhecem que esse fenômeno pode favorecer a redução de custos assim como 

incrementar mudanças positivas. Decorre desse reconhecimento a preocupação com a 

necessidade constante de melhoria dos processos de turnover. 

Roesch (1978) afirma que mudanças bruscas ou intensas, provocadas por grande número de 

substituições, prejudicam o funcionamento da organização. Os autores Ramlall (2003) e 

Spector (2005) concordam com Roesch (1978) e acrescentam que a rotatividade excessiva 

pode representar a existência de pessoas, dentro das empresas, constantemente despreparadas 

para os desafios e, com isso, impactar negativamente o alcance dos objetivos organizacionais. 

Por outro lado, Neto e Neves (2000) e Souza e Rachid (2008) afirmam que, no Brasil, alguns 

instrumentos legais, como férias coletivas e banco de horas, podem ser utilizados para 

controlar e até evitar grandes movimentos no quadro de pessoal. Lucena (1995), por sua vez, 

afirma que o turnover pode ser controlado, dentre outras formas, pelas saídas estimuladas de 

funcionários de baixo desempenho e potencial.    

Nesse mesmo sentido, este trabalho apurou que, no polo calçadista de Nova Serrana, o uso 

dos mecanismos tradicionais como banco de horas e férias coletivas pode contribuir para a 

redução do alto turnover e dos seus custos.  Outros mecanismos começam a ser utilizados, 

com o mesmo objetivo, tais como programas de integração de novos empregados e aplicação 

de modelos semelhantes aos planos de demissão voluntária, notadamente no final do ano, em 

que são mais numerosas as demissões. Os empresários têm percepção de algumas deficiências 

que corroboram o excesso de rotatividade. A partir de observações e vivências, ofereceram 

sugestões que uma vez aplicadas poderiam reduzir o alto turnover e os custos a ele 

relacionados. Eles acreditam que podem trazer benefícios nesse sentido, a maior interação e 

comunicação entre os empresários, outras instituições e governo. Com isso, o melhor 

aproveitamento do SENAI (ampliação das instalações e do número de vagas e maior 

facilidade de acesso), aumento do nível de escolaridade geral e investimentos na estrutura da 

cidade atrairiam e manteriam os trabalhadores na cidade e nas empresas.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao final deste trabalho, além da elaboração de conclusões sobre a realidade pesquisada, foi 

possível a apresentação de algumas recomendações. Destaca-se a importância dos 

depoimentos, recolhidos por meio das entrevistas de campo, nas quais os empresários e 

executivos puderam externar suas diferentes opiniões e percepções sobre o fenômeno 

turnover. Ressalta-se também a precisão dos dados obtidos junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego e ainda junto ao sindicato dos trabalhadores da indústria calçadista de Nova Serrana, 

que refletem, com segurança, a real movimentação de mão de obra relativa ao trabalho formal 

no mesmo polo industrial. 

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar e analisar as consequências do turnover 

para a indústria calçadista do polo de Nova Serrana. Teve como objetivos secundários 

levantar e analisar os números relativos à movimentação de pessoal, além de identificar os 

principais fatores determinantes do turnover e seus efeitos negativos e positivos.  

Os números levantados indicam um alto e preocupante turnover de funcionários quando se 

compara com os índices apresentados pelo próprio setor de calçados e couro ou com outros 

setores específicos da indústria no Brasil. Em Nova Serrana, o turnover é bastante expressivo 

nos meses de dezembro de cada ano, resultando na necessidade de contratações em grandes 

volumes num período curto, nos meses iniciais dos anos seguintes. Constata-se também que o 

turnover involuntário é maior que o voluntário: acontecem mais desligamentos por iniciativa 

das empresas do que pedidos de demissão por parte dos empregados.  

O turnover na indústria calçadista de Nova Serrana, quando desencadeado pelo empregado 

(turnover voluntário), é determinado, pela necessidade de solução de problemas financeiros, 

expectativas quanto a recebimento de melhores salários e/ou benefícios, intenções de 

trabalhar por conta própria e, ainda, pela vontade ou necessidade do retorno para as cidades de 

origem. Quando deflagrado pelas empresas (turnover involuntário), o principal determinante é 

a sazonalidade e a falta de adequação, por parte dos empregados, às normas e outras 

exigências impostas pelas organizações. 

Relativamente às possibilidades de melhor gerenciamento do alto turnover e redução de seus 

custos, conclui-se que mecanismos tradicionais, notadamente banco de horas e férias 
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coletivas, mostram-se eficazes. Outros mecanismos já se apresentam, também com sucesso, 

como os planos de demissão voluntária e programas de integração de novos funcionários. 

Relevantes sugestões foram ainda apresentadas pelos próprios empresários, com os mesmos 

objetivos. Eles esperam mais comunicação e união entre os líderes locais e destacam a 

necessidade de um melhor aproveitamento da unidade local do SENAI para o 

desenvolvimento do ensino profissionalizante, melhoria do nível de escolaridade geral dos 

trabalhadores e melhoria da estrutura da cidade, para que se possa atrair e manter mão de obra 

qualificada e estável.   

Roesch (1992) afirmou que, embora haja o reconhecimento da importância do turnover na 

gestão das organizações, no Brasil, somente um número pequeno de empresas preocupa-se em 

avaliar a questão. Neste estudo foi possível concluir, com relação às empresas calçadistas de 

Nova Serrana, que essa situação prevalece. O fenômeno é reconhecido pelos empresários 

como algo digno de atenção e cuidados. No entanto, poucas empresas realizam, por exemplo, 

as entrevistas de saída, que poderiam fornecer subsídios para melhor gerenciamento. Mesmo 

as que utilizam o instrumento admitem que as informações obtidas não são tratadas de forma 

adequada. Além disso, nenhuma das empresas realiza, de forma sistemática, cálculos dos 

custos do turnover, mesmo os relacionados aos custos diretos da substituição, que são os mais 

evidentes e quantificáveis.  

Finalmente, a pesquisa realizada, além de fornecer subsídios para uma melhor compreensão 

do turnover, permitiu o cumprimento do objetivo principal ao identificar e analisar os efeitos 

negativos do fenômeno, mais fáceis de serem percebidos e mensurados, e os positivos, menos 

óbvios e quantificáveis.  No exame da literatura, foram apontadas pelos autores as possíveis 

consequências negativas que o turnover pode acarretar para as organizações. São as seguintes:  

a) custos financeiros (STAW, 1980; MOBLEY, 1992); 

b) perdas de aprendizado (VASCONCELOS; JAMIL, 2008); 

c) queda de desempenho (STAW, 1980; MOBLEY, 1992); 

d) queda nos padrões sociais e de comunicação (PRICE, 1977 apud Mobley, 1992); 

e) efeito negativo no moral (MOBLEY, 1977; STAW, 1980); 

f) adoção de estratégias e políticas indiferenciadas de controle (MOBLEY, 1992); 

g) desistência de projetos (MOBLEY, 1992). 
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Da mesma forma, são relacionadas em seguida as possíveis consequências positivas, 

apontadas pelos autores, que o fenômeno pode trazer para as empresas: 

a) efeito positivo no moral (STAW, 1980); 

b) dispensa de empregados indesejáveis (MOBLEY, 1992);  

c) melhoria no desempenho (STAW, 1980; MOBLEY, 1992); 

d) solução de conflitos (STAW, 1980); 

e) oportunidade de carreira e maior mobilidade interna (MOBLEY, 1992); 

f) adaptação a novas situações: mercado/tecnologia (STAW, 1980); 

g) redução de custos (MOBLEY, 1992). 

Nesta pesquisa, foram destacados tanto os efeitos que se manifestam com maior ou menor 

intensidade quanto aqueles que, na percepção dos empresários, praticamente não acontecem 

no âmbito das indústrias do polo calçadista de Nova Serrana. As conclusões são apresentadas 

a seguir, assim categorizadas: 

a) consequências negativas que acontecem de modo geral: 

 os custos são elevados, notadamente os que envolvem a preparação do novo 

funcionário com ações de treinamento e outras para adaptação. Pesam também os 

custos oriundos das multas quando das rescisões contratuais. Nenhum empresário 

efetua de forma sistemática cálculos para levantamentos dos custos totais que 

envolvem a troca de funcionários; 

 perdas de aprendizado, principalmente quando a substituição envolve atividades que 

exigem especialização. Em casos pontuais, alcançam também as trocas nos níveis 

operacionais, situações em que os produtos são mais elaborados; 

 queda de desempenho. Nos casos em que as trocas de funcionários envolvem cargos 

especializados, a queda no desempenho é mais perceptível. 

b) consequências negativas que ocorrem de forma moderada ou com variações na sua 

intensidade: 
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 queda no moral dos empregados que ficam após o turnover.  Essa consequência, 

porém, só é percebida em situações específicas ou imprevistas. Casos em que a pessoa 

que saiu era muito querida pelo grupo são exemplos dessas situações;  

 a desistência ou adiamento de projetos lucrativos, em razão de desligamentos, é uma 

consequência percebida com menor intensidade e somente alguns casos foram 

identificados. O que mais ocorre é a eventual dificuldade em contratar mão de obra 

para levar adiante bons projetos.  

c) consequências negativas citadas nas teorias pesquisadas e que, praticamente, não ocorrem:  

 queda nos padrões sociais e de comunicação entre os que permanecem. Não acontece 

principalmente pela falta de coesão entre os grupos, que é atribuída ao fato de a 

maioria não ser da cidade ou residir em outras cidades e ainda às estruturas físicas das 

fábricas, que não favorecem a aproximação entre as pessoas;  

 adoção de estratégias e políticas indiferenciadas de controle. Os esforços para reter 

bons funcionários, por exemplo, não envolvem aumentos de salários ou maiores 

sacrifícios por parte das empresas. 

d) consequências positivas que acontecem de modo geral: 

 substituição por empregados de melhor desempenho. Em Nova Serrana tal fato fica 

ainda mais evidente em épocas de pouca oferta de trabalho ou em casos pontuais que o 

substituído já apresentava baixo desempenho;  

 redução dos custos pela substituição de empregados que, forçando sua saída, vinham 

adotando formas alternativas de afastamento como absenteísmo, apatia, queda na 

qualidade e até sabotagem.  Nas empresas pesquisadas, constata-se que a substituição, 

nesses casos, melhora o clima organizacional, aumenta a produção e reduz custos; 

 redução de conflitos de difícil solução ou profundamente enraizados; 

 redução dos custos pela eliminação, fusão ou redefinição de cargos, introdução de 

mais automação, novos conhecimentos, idéias e estilos.  
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e) consequências positivas que ocorrem de forma moderada ou com variações na sua 

intensidade: 

 efeito positivo no moral dos empregados que ficam. No polo calçadista em estudo, 

esse efeito favorável é pouco notado; exceção feita para casos em que o demitido 

vinha prejudicando a equipe ou era pessoa não querida pelo grupo; 

 criação de oportunidades de mobilidade interna e aumento das chances de carreira 

para os que permanecem. Embora aproveitem os funcionários que já estão trabalhando 

nas empresas, os dirigentes admitem que, nas indústrias de calçados, são poucas as 

chances de carreira; 

 reorientação da empresa para adaptação a novas situações de mercado ou novas 

tecnologias. Esse efeito é bastante notado em relação à adaptação ao mercado. Para 

adaptarem-se a novas tecnologias, os empresários optam por treinamento e não pelo 

turnover.   

A utilização do banco de horas, de modo geral, encontra ainda grande resistência por parte 

dos empregados, como mostra o presente estudo. Ficou demonstrado, ainda, que alguns 

conflitos internos são resolvidos somente com a utilização das demissões. Pode-se concluir 

que tais fatos, entre outros, apontam para a necessidade de uma gestão de RH mais eficiente, 

que seja capaz, por exemplo, de convencer os empregados da importância da utilização de um 

banco de horas para evitar demissões em grande escala, além de obter melhores soluções para 

as questões internas envolvendo empregados.  

 

A pesquisa mostra que não acontecem as quedas nos padrões sociais e de comunicação, 

formal e informal em decorrência, diretamente, das demissões ou substituições. No entanto, 

pode-se concluir que o baixo padrão social verificado é, justamente, consequência das mais 

relevantes do próprio turnover. A instabilidade, decorrente da constante movimentação de 

pessoas, torna as relações mais frágeis, não permitindo a evolução do aspecto social entre os 

empregados das indústrias de calçados de Nova Serrana. 

Para aprofundar as conclusões alcançadas e dar continuidade aos estudos sobre turnover, 

apresentam-se algumas recomendações ao meio acadêmico:  
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 estudos futuros, quantitativos, preferencialmente de corte longitudinal, poderiam 

acompanhar o resultado que vem sendo alcançado com a utilização dos mecanismos 

para redução do alto turnover e de seus custos, citados neste estudo, notadamente 

férias coletivas e banco de horas; 

 acompanhar o resultado na redução do turnover e/ou  de seus custos após consumada a 

previsão de ampliar as atividades  da unidade do SENAI em Nova Serrana; 

 desenvolvimento de metodologias visando ao cálculo dos custos de substituição de 

funcionários, considerando, inclusive, o desempenho do funcionário que saiu e o 

potencial do que está entrando, além dos outros aspectos mencionados neste estudo; 

 aprofundar o estudo do perfil do trabalhador que vem para Nova Serrana em busca de 

emprego nas indústrias de calçados. Pesquisar ainda as possíveis relações entre as 

intenções de deixar o emprego e variáveis como gênero, idade, nível de escolaridade e 

estado civil, para que se possa compreender melhor a movimentação intensa de mão 

de obra entre as empresas do polo; 

 desenvolver pesquisas que permitam o conhecimento das consequências negativas e 

positivas do turnover também para os empregados e para as comunidades que abrigam 

o polo calçadista. 

Da mesma forma, com o objetivo de oferecer subsídios para uma melhor e efetiva 

administração do fenômeno nas organizações, recomendações são também direcionadas aos 

empresários e dirigentes das indústrias do polo calçadista de Nova Serrana: 

 buscar a melhor compreensão das consequências do turnover em suas próprias 

empresas, para um efetivo gerenciamento do processo, inibindo-o ou incentivando-o, 

conforme se projetarem negativas ou positivas as suas consequências; 

 na forma sugerida por um dos empresários entrevistados, aplicar os fundamentos de 

um plano de demissão voluntária, notadamente nos desligamentos mais numerosos, 

bem como implantar programas de integração de novos funcionários. Com as saídas 

estimuladas, mesmo sem a necessidade de benefícios adicionais, espera-se a adesão 
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daqueles que já querem mesmo deixar a empresa e, assim, demissões futuras poderiam 

ser evitadas. 

Em resumo, este trabalho procurou oferecer uma contribuição acadêmica no sentido da 

melhor compreensão do fenômeno turnover, especialmente com relação às suas possíveis 

consequências. De modo especial, contribui para o entendimento de que o fenômeno pode ter 

efeitos positivos, ainda que menos evidentes, e não somente negativos. Para os empresários e 

dirigentes, acredita-se ter contribuído para estimular o interesse pela melhoria de algumas 

práticas administrativas.  

Retenção de pessoas adaptadas e qualificadas, melhor planejamento e adoção de políticas de 

RH mais prospectivas, fatores que tanto podem favorecer quanto inibir o processo de 

turnover, são também recursos para aumentar a competitividade das organizações. 
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APÊNDICE A - Carta ao Sindicato dos Empregados na Indústria Calçadista de Nova Serrana 

 
 

Divinópolis (MG), 06 de março de 2009. 
 
 
Ao 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados, Confecções de Roupas, Estamparia e 
Similares de Nova Serrana 
 
 
Senhor Presidente Rosalino Fernandes de Souza, 
 
 
       Confirmando nosso contato por telefone, venho solicitar dessa atuante e respeitada 
Instituição, as informações estatísticas abaixo descritas, que serão base para meu trabalho de 
dissertação no curso de Mestrado Profissional em Administração. 
 
       Estou cursando na cidade de Pedro Leopoldo (MG) o Mestrado Profissional em 
Administração. O tema escolhido para minha dissertação está relacionado à rotatividade de 
pessoal na indústria calçadista de Nova Serrana. Especificamente, pretendo estudar as 
conseqüências da rotatividade de pessoal, fenômeno mais conhecido por turnover, para a 
indústria calçadista de Nova Serrana. Esse tema ainda é pouco estudado e debatido no Brasil, 
mas é de grande importância principalmente em razão dos altos custos envolvidos. Nosso 
trabalho pretende conduzir os envolvidos com a indústria de calçados local à compreensão e 
melhor gerenciamento da rotatividade de pessoal, para que possam minimizar os possíveis 
efeitos negativos desse processo. 
 
       Solicito, por especial obséquio, que esse Sindicato me forneça os seguintes dados: 
 
 Número de rescisões de contrato de trabalho no setor calçadista local, mês a mês, dos 

últimos três anos (2006, 2007 e 2008).  
 Se for possível, obséquio também separar, dentro de cada mês, as demissões: 

voluntárias (pedida pelo próprio empregado), demissão pela empresa (com ou sem 
justa causa) e por aposentadoria (caso tenha ocorrida alguma).   

 
       Agradeço-lhe a atenção e a boa vontade em receber-me. Coloco-me à disposição de V.Sa. 
para quaisquer esclarecimentos sobre o meu pedido e até mesmo para auxiliar no 
levantamento de dados, caso isso seja viável e necessário. Ressalto que tais dados são 
fundamentais para o início dos meus trabalhos.  
 

Atenciosamente, 
 
 

Ciro Antônio Pereira Lemos



  

APÊNDICE B – Roteiro para entrevista individual  

1) Há quanto tempo a empresa está no mercado e qual o número médio de funcionários 
efetivos durante o ano? 

 
2) Quantos saem em média a cada mês e, especificamente, em dezembro, por iniciativa 

própria e por iniciativa da empresa?  
 

3) Quais os principais motivos dos desligamentos, tanto voluntários quanto os de 
iniciativa da empresa? 

 
4) Em termos de custos com o turnover dos empregados (rotatividade de pessoal: 

admissões e demissões de pessoal na fábrica), quais são os mais relevantes para a 
empresa?   A empresa calcula, de alguma forma, esses custos? 

 
5) Acontecem perdas de aprendizado na empresa decorrentes do turnover? Em que nível 

operacional (gerência, supervisão e execução) e em que grau (elevado, médio ou 
baixo) isso é mais frequente? 

 
6) Percebe-se queda de desempenho e/ou produtividade, individualmente ou por equipes, 

após ocorrência de turnover?  Como a questão é tratada pela empresa? 
 

7) Os grupos normalmente são coesos? O turnover provoca queda nos padrões sociais 
(união, solidariedade, colaboração, cooperação) e de comunicação formal e informal 
entre os que ficam? 

 
8) É percebido algum efeito negativo no moral (ânimo, interesse, satisfação, 

envolvimento, comprometimento) dos empregados que ficam após o processo de 
turnover por iniciativa da empresa? Se afirmativo, isso tem gerado mais intenções de 
sair? 

 
9) Que medidas são normalmente tomadas na iminência de um turnover significativo por 

iniciativa de empregados, cujas permanências são interessantes para a empresa?  
 

10) Acontece na empresa decisões no sentido de desistir ou adiar projetos potencialmente 
lucrativos em razão de previsão de turnover (voluntário ou por iniciativa da empresa)? 

 
11) É percebido algum efeito positivo no moral dos empregados que ficam após o 

processo de turnover por iniciativa da empresa ou do empregado? 
 

12) São percebidos ganhos operacionais com o desligamento de empregados que queriam 
sair e não o faziam por motivos diversos e, por isso, apresentavam comportamento de 
absenteísmo (faltas constantes ao trabalho), apatia, queda na qualidade do trabalho ou 
até algum tipo de sabotagem?  

 
13) São percebidos ganhos operacionais com o turnover em razão da entrada de  

empregados com melhor desempenho? 
 



  

14) O turnover tem auxiliado de alguma forma na solução de conflitos profundamente 
enraizados? 

 
15) O turnover tem trazido ganhos no sentido de criar oportunidades de carreira e maior 

mobilidade interna? 
 

16) A empresa tem utilizado o turnover para se adaptar a novas situações de mercado ou a 
novas tecnologias? 

 
17) O turnover tem provocado redução de custos pela: eliminação, fusão ou redefinição de 

cargos; maior automação; aquisição de novos conhecimentos e idéias provenientes de 
funcionários recém-contratados; e por provocar oportunidades para implantação de 
novas tecnologias e novos estilos?  

 
18) Faça uma breve avaliação sobre os índices de turnover acima de 80%, para a indústria 

calçadista de Nova Serrana, calculados com base nos dados do CAGED, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, para períodos anuais.  

 
19) A empresa utiliza os sistemas de horas extras, férias coletivas, banco de horas ou 

outros mecanismos para evitar demissões?  
 
20) O que poderia ser feito em conjunto ou isoladamente pelas empresas, poder público e 

outras instituições para a redução do alto turnover na indústria calçadista de Nova 
Serrana? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


