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RESUMO

Estudos indicam a necessidade da gestão estratégica de pessoas, visando a
atração, desenvolvimento e retenção dos empregados, por meio de práticas
integradas com os objetivos organizacionais. Um dos indicadores utilizados para o
acompanhamento de gestão de pessoas é o turnover. Na impossibilidade de se
pesquisar suas causas diretamente com os desligados de uma empresa, pode ser
mensurado pela intenção de turnover, entendida como o grau em que um indivíduo
elabora planos sobre a saída da empresa na qual trabalha. Nesta pesquisa,
objetivou-se identificar os fatores causadores da intenção de turnover no frigorífico
de Palmeiras de Goiás do Grupo Pif Paf Alimentos. Para tal, foi elaborado um
modelo de pesquisa que considera como fatores causadores da intenção de
turnover três categorias: fatores de contexto econômico, clima organizacional e
fatores individuais. Foi realizado estudo de caso de caráter descritivo e explicativo,
quantitativo e qualitativo na referida empresa. Os dados foram coletados por meio de
aplicação de questionário aos 1.545 funcionários da unidade, obtendo-se o retorno
de 641 questionários. Foram entrevistados os 11 gestores da unidade e realizados
três grupos focais compostos de 10 funcionários cada. Foram ainda coletados dados
secundários sobre o contexto econômico. Os dados quantitativos foram tabulados e
submetidos à análise univariada e à modelagem de equação estrutural; os dados
qualitativos, à análise de conteúdo. Os resultados do contexto econômico indicam
que a economia em franca expansão no estado da unidade pesquisada, gerando
grande quantidade de vagas de emprego, aliada ao baixo nível de escolaridade dos
candidatos implica dificuldade de atração e retenção dos empregados. Constatou-se
que o clima organizacional explica 30,0% da variabilidade da intenção de turnover,
em uma relação inversa, ou seja, quanto melhor o clima, menor a intenção de
turnover. Na percepção dos funcionários, para uma empresa ser um excelente lugar
para se trabalhar, aspectos referentes ao aprendizado e à satisfação e motivação
destacam-se em relação às demais variáveis de clima - liderança e identidade. Os
resultados revelam que as variáveis faixa de renda, faixa etária, sexo, grau de
escolaridade, tempo de trabalho na empresa pesquisada e não ser portador de
deficiência apresentam relação com a intenção de turnover na empresa pesquisada.
A partir das entrevistas e debates nos grupos focais, sobressaíram-se como fatores
causadores de turnover: dificuldade de adaptação ao trabalho em frigorífico;

exigência de assiduidade; mão-de-obra jovem e falta de um plano de carreira,
cargos e salários bem definido. Os resultados permitiram o diagnóstico dos fatores
causadores de intenção de turnover, o que poderá contribuir para a elaboração de
ações visando à gestão estratégica de pessoas.

Palavras-chave: Turnover. Intenção de turnover. Clima organizacional. Gestão
estratégica de pessoas.

ABSTRACT
Strategic people management needs to be more investigated, aiming at attracting,
developing and retaining employees, through practices integrated with the
organization targets. One of the indicators used for monitoring people management
is the turnover, understood as the suspension of the individual who received
monetary compensation from the condition as a member of a company. In case of
impossibility of research on the turnover causes directly with the individual after the
disconnection from the company, the measure of the turnover intention can be used,
understood as the level in which the individual develops plans about quitting the
company work. In this research the purpose was to identify the turnover causing
factors in the Pameiras de Goiás cold storage plant owned by the Group Pif Paf
Alimentos. To this end a theoretical model was prepared, which considers as
turnover intention causing factors three categories: economic context factors,
organizational environment and individual factors. A case study was carried out in the
mentioned company, with descriptive and explanatory, quantitative and qualitative
character. The data collection was through questionnaires applied to 1.545
employees, with a significant sample of 641 questionnaires, with 95% of confidence
level and 3% of sampling error. Eleven unit managers were interviewed, and three
focus groups each one composed of 10 employees. Secondary data were collected
about the economy and production in the sector, Jobs generation, and employment
and unemployment levels and labor market in the country and in the region under
research. Quantitative data were tabulated and submitted to univariate analysis and
structural equation modeling; the qualitative data, to the content analysis. The results
of the economical context indicate that: the economy booming in the State of the unit
under research; fiscal benefits; the large number of jobs coupled with the low
educational level of candidates imply difficulty in attracting and retaining employees
and the hand labor competition. It was found that the organizational environment
explains 30,0% of the turnover intention variability and , the better the environment ,
the lowest the turnover intention. What makes the staff to consider a company as an
excellent place to work, are the issues related to the learning, satisfaction and
motivation, variables that were presented in a higher level over others ( leadership
and identity). The results indicate that the variables Income level, age group, sex,
education level, work experience in the company and disability present relation with
the turnover intention in the company under study. Through the interviews and
debates with focus groups the conclusion found still as turnover causing factors: the
difficulty in adjustment to the work in a cold storage plant; attendance requirements;
young hand labor and lack of a career plan and well defined positions and salaries.
The results allowed the diagnosis of the turnover intention causing factors that can
contribute for the elaboration of actions aimed to the strategic people management.

Key words: Turnover. Turnover intention. Organizational environment. Strategic
people management.
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1 Introdução

As transformações ocorridas na economia nacional nos últimos anos modificaram o
contexto econômico brasileiro. A abertura de mercado iniciada nos anos 1990 e a
consequente redução das barreiras às importações, desregulamentação do mercado
financeiro e eliminação das restrições institucionais desencadearam maior
competição entre as organizações, demandando, assim, novas práticas de gestão
de negócios. Conforme Malvezzi (1999), tal fato, atrelado ao crescimento das
relações internacionais da economia, ao uso da tecnologia e ao foco no
conhecimento, produziu reflexos nas relações de trabalho, acarretando mudanças
no ambiente das empresas.

Tais alterações têm exigido o reconhecimento da relevância das pessoas nas
empresas e, em especial, novos modelos de gestão de pessoas. Por intermédio das
pessoas, as empresas são capazes de gerar valor, resultados superiores e,
concomitantemente, tornar-se mais competitivas e diferenciadas em relação às suas
concorrentes (Mascarenhas, 2008). O desenvolvimento das pessoas pode gerar,
portanto, vantagem competitiva, levando as empresas, cada vez mais, a se
conscientizarem da importância de contar com uma força de trabalho qualificada,
comprometida e motivada (Burke & Eddy, 2006). No Brasil, estudos como os de
Barreto (2011), Bosquette & Albuquerque (2005), Cançado, Coutinho, Sant'Anna e
Almeida (2005), Dutra (2002), Moraes, Cançado, Santanna, Dias, Vasconcelos &
Kilimnik (2007), Mascarenhas (2008) e Silva (2013) indicam a preocupação dos
profissionais da área de gestão de pessoas com uma gestão estratégica, visando à
atração, desenvolvimento e retenção dos empregados, por meio de práticas
integradas com os objetivos organizacionais.

Mesmo considerando as pessoas como fonte de vantagem competitiva, as
empresas têm demonstrado ineficiência e incapacidade em atrair e manter
empregados em seus quadros. São gastas somas substanciais para repor os
empregados que se desligam ou são desligados de seus quadros, implicando, além
dos gastos financeiros, perda de conhecimento, que é um dos geradores de
diferencial competitivo para as empresas (Cassio & Boudreau, 2010; Mobley; 1992).

18

Esse problema da rotatividade de mão-de-obra nas empresas é tratado como
turnover, termo em inglês usado na literatura acadêmica e nas empresas brasileiras.
Existem diferentes conceitos de turnover e formas de fazer seu cálculo. Turnover
pode ser entendido como as movimentações de trabalhadores por meio de
admissões e desligamentos (Corseuil, Ribeiro, Santos & Dias, 2002; Roesch, 1978).
Marras (2009) foca no número de funcionários desligados, seja por iniciativa própria
ou da empresa, em certo período, que pode ser mensal ou anual, comparativamente
ao quadro médio de funcionários efetivos. Já para Mobley (1992), turnover refere-se
somente à suspensão da condição de membro de uma empresa, por parte do
indivíduo que recebia compensação monetária. Nesse sentido, desconsideram-se os
processos de admissão, transferências para outras localidades e/ou departamentos,
focando-se

especificamente

nos

empregados

que

deixaram

de

receber

compensações monetárias por sua condição de membros da empresa, em função
de demissão voluntária ou não. Levando em consideração os objetivos deste estudo,
adotou-se esse conceito de turnover de Mobley (1992).

Para entender o turnover, é necessária a análise de seus fatores antecedentes e
consequentes (Mobley, 1992). Os fatores consequentes podem justificar a
importância do estudo. O turnover gera consequências tanto para os indivíduos, que
podem ser potencialmente positivas e/ou negativas, quanto para as empresas, pois
representa custo significativo, como para a sociedade em geral (Mobley, 1992). Em
termos organizacionais, Buhler (2009) destaca que a perda de empregados nas
empresas acarreta problemas e desafios que vão além da perda de mão-de-obra,
implicando perda de conhecimento, capital intelectual, domínio dos processos,
investimentos em treinamento, entre outros. Tais questões têm reflexos na
produtividade, na lucratividade e na saúde organizacional, com sérias implicações
sociais, sendo, portanto, um tema relevante para estudo. No Brasil, conforme Barros
(2000), a alta rotatividade, bem como a falta de mão-de-obra qualificada, tem
prejudicado as empresas e contribuído para o alto custo de produtos e serviços no
país.

Para melhor compreensão e análise do turnover, segundo Mobley (1992), é
importante

identificar também

seus

antecedentes.

Diferentes

estudos

têm

encontrado variados fatores antecedentes ou causadores de turnover. Cohen (2000)
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relacionou o turnover ao comprometimento organizacional; Brannick (1999)
encontrou como fatores causadores de rotatividade a relação deficiente entre o
empregado e a cultura organizacional, treinamento inadequado, falta de incentivos e
políticas organizacionais inadequadas. Menicucci (2007), ao realizar pesquisa na
rede de hotelaria Accor no Brasil, identificou o salário não condizente com o excesso
de trabalho, a escala de folga, incluindo trabalho nos finais de semana, que gerava
nos empregados desmotivação e fadiga. Costa (2006) concluiu que o fenômeno é
estudado, na maioria das vezes, por meio de suas correlações com construtos como
comprometimento, satisfação, qualidade de vida no trabalho (QVT). Estudo realizado
por Costa, de Moraes & Cançado (2008) indica potenciais evidências sobre as
relações entre comprometimento e intenção de sair da empresa. Carmo (2009)
correlacionou o turnover com o comprometimento, enquanto Ferreira e Freire (2001)
o atribuíram a fatores como benefícios, oportunidade de progresso profissional, tipo
de supervisão, política disciplinar, condições físicas ambientais e motivação dos
empregados.

Alguns estudos destacam a relação do turnover com o clima organizacional. Martins,
Oliveira, Silva, Pereira & Souza (2004) ressaltam que o melhor conhecimento do
clima organizacional pode colaborar para a melhoria da QVT, para a otimização do
desempenho das empresas e para o esclarecimento das relações com as variáveis
do comportamento organizacional. Os autores encontraram cinco dimensões para
avaliar o clima organizacional - apoio da chefia e da empresa, recompensa, conforto
físico, controle/pressão do trabalho e coesão, dimensões essas que também se
relacionam com os fatores antecedentes do turnover, conforme discutido
anteriormente. Também Toro (2001) estabelece a relação entre clima organizacional
e fatores antecedentes do turnover como a satisfação e a motivação dos
trabalhadores.

Portanto, pode-se inferir a relação entre clima organizacional e turnover, uma vez
que

os diferentes construtos pesquisados compõem

suas dimensões

ou

indiretamente influenciam o clima organizacional. Além disso, pesquisa realizada por
Macedo (2008) identificou a correlação entre o clima organizacional e o turnover.
Assim, detectar diferentes dimensões que constituem o clima organizacional como
fatores antecedentes ou causadores da intenção de turnover pode constituir um
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avanço nos estudos sobre o tema. Este estudo é inovador, na medida em que se
busca agrupar os diferentes fatores causadores de turnover, utilizando o construto
clima organizacional. Avança também por ter uma perspectiva mais abrangente,
integrando a análise do contexto econômico, e fatores individuais como antecedente
ou causador do turnover, conforme indicado por Mobley (1992). Diante da
impossibilidade de se realizar a pesquisa com os desligados, o estudo avança
também ao adotar a medida de intenção de turnover como indicativa da medida do
turnover. Siqueira et al. (1997) e Siqueira (2014) sugerem avaliar a intenção de
turnover, ou seja o grau em que o indivíduo elabora planos sobre a sua saída da
empresa em que trabalha.

A partir dessas considerações, a questão que norteia esta pesquisa é: Quais são os
fatores causadores da intenção de turnover, analisados a partir do contexto
econômico, do clima organizacional e de fatores individuais?

Nesta dissertação, o interesse pelo tema turnover surgiu a partir da realidade que
vem sendo observada no Complexo Agroindustrial de Palmeiras de Goiás, unidade
industrial do Grupo Pif Paf Alimentos, inaugurada no ano de 2011. O turnover dessa
unidade vem impedindo o cumprimento dos planos de produção, sendo 40%
superior ao das demais unidades do grupo, com alto impacto nos custos de
fabricação e na produtividade, acabando por gerar comprometimento do processo
de produção. No ano de 2013, ocorreram 1.042 desligamentos, o que corresponde à
rotatividade de 85,76% do quadro efetivo da unidade. O custo direto com os
desligamentos dos funcionários demitidos está em torno de R$ 200.000,00 mensais,
em média. Agregam-se ao custo direto as demais perdas do conhecimento e de
investimentos já realizados com o treinamento dos empregados desligados. O
desafio para a unidade deverá continuar para os próximos dois anos com a elevação
do volume de produção e, consequentemente, de seu quadro funcional (PIF PAF
ALIMENTOS, 2014). Analisar a realidade da unidade e os fatores causadores da
intenção de turnover poderá trazer contribuições significativas para o gerenciamento
dessa situação crítica.
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Para responder a pergunta de pesquisa, tem-se como objetivo geral identificar os
fatores causadores da intenção de turnover no frigorífico de Palmeiras de Goiás do
Grupo Pif Paf Alimentos.

Como objetivos específicos, definem-se:

a) Caracterizar os fatores de contexto econômico causadores de turnover;
b) Identificar a intenção de turnover dos funcionários do frigorífico de Palmeiras
de Goiás do Grupo Pif Paf Alimentos;
c) Identificar as variáveis de clima organizacional causadoras da intenção de
turnover;
d) Identificar a relação entre fatores individuais e a intenção de turnover;
e) Verificar a percepção dos gestores da unidade quanto aos fatores causadores
da intenção de turnover.

Para atingir tais objetivos, foi realizado estudo de caso descritivo e explicativo, de
caráter quantitativo e qualitativo, no frigorífico do Complexo Agroindustrial de
Palmeiras de Goiás, do Grupo Pif Paf Alimentos. Foram coletados dados
secundários sobre o mercado e contexto da empresa, aplicados questionários aos
empregados, com retorno de 641 respondentes; realizadas entrevistas com os 11
gestores da unidade e três grupos focais com o total de 30 funcionários,
respondentes dos questionários, buscando entender a intenção de rotatividade, por
meio da análise das características do clima organizacional, de fatores do contexto
econômico e de fatores individuais.

Apesar da importância do turnover, tanto em termos de seus antecedentes como
consequentes, e de maneira mais ampla considerado no âmbito de movimentação
de pessoas e de sua influência significativa na vida das empresas e das pessoas, o
tema tem sido relegado pelos gestores e mesmo pelos teóricos e poucas empresas
se preocupam em efetivamente avaliá-lo (Dutra, 2002). Estudos sobre o turnover
são importantes, na medida em que este impacta negativamente a produtividade, o
desempenho e o moral dos trabalhadores, além de gerar custos financeiros (Lemos,
2010). O efetivo gerenciamento do turnover pode ser capaz de diminuir suas taxas e
minimizar seus efeitos negativos, tanto em termos financeiros como humanos
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(Mullins, 2004). Assim, a compreensão dos fatores que causam o turnover, bem
como o entendimento de seus impactos, pode contribuir para promover tanto a
melhoria da eficácia organizacional quanto da relação indivíduo-empresa.

Em termos acadêmicos, pesquisas revelam a carência de produção científica sobre
o tema (Costa, 2006; Lemos, 2010; Robbins, 2009). Dutra (2002) e Pagno & Faveri
(2014) indicam ser um tema atual e relevante, principalmente no cenário brasileiro.
Conforme Pagno & Faveri (2014, p. 137), a “rotatividade entre trabalhadores é um
movimento importante na dinâmica do mercado de trabalho em qualquer área
profissional, e no Brasil são poucos os estudos sobre a rotatividade”.

Levantamento bibliográfico realizado para esta dissertação, considerando os últimos
10 anos, por meio de busca na base de dados da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), indicou a existência de seis
artigos sobre turnover ou rotatitividade. Na base SPELL, foram encontrados cinco
artigos. Na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), constatou-se a publicação de 130 artigos de publicação
internacional. Portanto, estudos sobre este tema podem contribuir para suprir essa
lacuna de pesquisas, principalmente no Brasil.

Estudos de Costa (2006) e Costa, Moraes & Cançado (2008) demonstraram ainda a
ausência de modelo e de questionário validados no Brasil, bem como a necessidade
de se desenvolver pesquisas qualitativas sobre o fenômeno. Buscando suprir essa
lacuna, neste trabalho optou-se pela utilização do questionário de avaliação do clima
organizacional, desenvolvido e validado pela Fundação Instituto de Administração,
Programa de Estudos em Gestão de Pessoas (FIA/PROGEP), adotado em parceria
com a Editora Abril, para identificar as 150 melhores empresas para se trabalhar no
Brasil. Essa pesquisa resulta no Guia Exame Você S.A - As 150 Melhores Empresas
Para Você Trabalhar no Brasil 2 . O questionário, apesar de ser usado sem fins
acadêmicos, com foco no mercado, tem sustentação e fundamentação teórica,
baseada nos estudos dos professores da Universidade de São Paulo (USP), André
Fischer e Joel Dutra. Foi também utilizada a Escala de Intenção de Rotatividade

2

Recuperado de: http://www.progep.org.br/MelhoresEmpresas/default.aspx.
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(EIR), construída e validada por Siqueira et al. (1997), revisada e publicada em
Siqueira (2014), que avalia o grau em que o indivíduo elabora planos sobre a sua
saída da empresa em que trabalha. Essa escala de intenção de turnover foi utilizada
como indicativo da medida, pois a pesquisa foi realizada com os empregados que
estão trabalhando na empresa, não tendo sido possível realizá-la com os
empregados que já tinham se desligado. Foram analisadas ainda entrevistas de
desligamento na unidade pesquisada, que também serviram de parâmetro para
comparar com os resultados apresentados na pesquisa. Esses resultados foram
complementados pelas entrevistas com os gestores e pelos grupos focais. Desta
forma, esta pesquisa traz avanços nos estudos sobre o tema ao buscar correlacionar
o turnover e clima organizacional, associando ainda a metodologia quantitativa e
qualitativa.

Em relação à empresa pesquisada - o frigorífico do Complexo Agroindustrial de
Palmeiras de Goiás, do Grupo Pif Paf Alimentos -, ao realizar o diagnóstico dos
fatores causadores da intenção do turnover, analisando-se também o panorama
externo e mercado de trabalho, este estudo poderá trazer indicadores que permitam
o seu melhor gerenciamento, podendo auxiliar na redução dos custos financeiros,
dos problemas de produção na unidade, bem como no atendimento das
necessidades dos trabalhadores e consequente melhoria do clima organizacional.

Como justificativa pessoal para a escolha e desenvolvimento desta dissertação, esta
autora é responsável pela direção da área de Gestão e Desenvolvimento
Organizacional(DGDO) da empresa, e os resultados desta pesquisa podem gerar
um diagnóstico que permitirá a tomada de decisões para enfrentar a séria crise que
o frigorífico do Complexo Agroindustrial de Palmeiras de Goiás vem enfrentando,
atendendo, assim, aos objetivos de um mestrado profissional em Administração.

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O
capítulo 2 – Referencial Teórico – apresenta a discussão sobre estratégias de
gestão de pessoas, movimentação de pessoas, turnover e clima organizacional. O
capítulo 3 – Metodologia, descreve a caracterização e modelo da pesquisa, unidade
de análise e observação e população/amostra e as técnicas de coleta e análise de
dados. No quarto capítulo, caracteriza-se o contexto econômico e apresentam-se e
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discutem-se os resultados da análise quantitativa (questionário) e análise qualitativa
(entrevistas e grupo focal). Por fim, o capítulo cinco aborda as considerações finais,
limitações do estudo e sugestões para novas pesquisas. Seguem-se as referências
e apêndices.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo apresenta-se o tema a partir da discussão sobre gestão de pessoas,
focando o processo de movimentação de pessoas. Em seguida, discute-se o
turnover: conceito, consequências, antecedentes/determinantes e, posteriormente, o
clima organizacional e alguns modelos para sua avaliação.

2.1 Gestão de pessoas

A área de recursos humanos vem recebendo diferentes denominações que refletem
o ajustamento e sua evolução, bem como a sua consolidação e legitimação
(Bournois & Brabet, 1993; Davel & Vergara, 2001). Essas alterações, segundo
Tonelli, Lacombe & Caldas (2002), correspondem à evolução das teorias da
Administração. As abordagens clássicas e da Escola das Relações Humanas,
focadas nos aspectos internos das empresas, deram lugar às abordagens
sociotécnicas e contingenciais, adicionando a preocupação com o ambiente externo,
reconhecendo a importância da ação gerencial para o sucesso organizacional, bem
como a existência de recursos limitados que precisam ser eficientemente utilizados.

Essa evolução pode ser refletida em três abordagens de gestão de pessoas,
conforme destacado por Davel & Vergara (2001): funcionalista, estratégica e política.
A primeira é baseada nas práticas funcionais da Administração de Recursos
Humanos (ARH), como recrutamento e seleção, treinamento, remuneração e
avaliação da performance, sendo fundamentada na análise do ambiente,
planejamento

das

necessidades

de

recursos

humanos,

avaliação

do

comportamento, melhoria das condições de trabalho e estabelecimento e
manutenção de relações de trabalho. Já a abordagem estratégica está ligada ao
alinhamento das práticas de recursos humanos (RH) às estratégias da empresa. A
atenção dos gestores é voltada para as forças de competitividade global e
mudanças ambientais, às alterações no mundo de trabalho, com foco na ética
empresarial e responsabilidade social (Mabey, Salaman & Storey, 1998), Por fim, a
abordagem política da ARH, segundo Davel & Vergara (2001), considera tanto as
zonas de convergência como as de divergências entre o indivíduo e empresa,
observando questões sociais, organizacionais e individuais.
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A Administração de Recursos Humanos (ARH) ou gestão de pessoas (GP) vem
passando por modificações ao longo dos anos, deixando de ser apenas um
departamento de pessoal, para ser uma área de transformação nas empresas
(Bosquetti & Albuquerque, 2005). Em termos mais tradicionais, pode ser entendida
como uma das áreas funcionais da empresa, compreendendo as ações realizadas
com o objetivo de integrar os indivíduos na empresa e de ampliar sua produtividade,
por

meio

de

processos

como

recrutamento

e

seleção,

treinamento

e

desenvolvimento e avaliação de pessoal (Gil, 2001). Souza, Paixão & Souza (2011)
discordam da visão simplista de Gil (2001), salientando que a GP vai além do
desempenho dessas funções. Na atualidade, a GP atua de forma estratégica, com
uma visão mais ampla do negócio, participando da construção do planejamento
organizacional e buscando o crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade da
empresa.

Embora não haja comprovação empírica, os modelos normativos e práticas
subjacentes às denominações apresentam diferenças, segundo Legge (1992). A
Administração ou Gerência de Recursos Humanos (ARH ou GRH) diferencia-se da
Gestão de Pessoas (GP) em função da "total identificação com os interesses
gerenciais e pelo pressuposto de que gerenciar pessoas é como gerenciar qualquer
outro recurso” (Wood Jr., 2004, p. 281). Já para a GP, as pessoas têm direito a um
tratamento digno, cabendo à área buscar conciliar interesses individuais e
organizacionais, uma vez que os indivíduos são indispensáveis para o crescimento e
desenvolvimento das empresas (Pinheiro & De Souza, 2013; Vergara, 2012).

A distinção entre ARH e GP, para Albuquerque (2002), vai além da denominação,
baseando-se em diferentes estratégias, em função da empresa e das relações de
trabalho, que implicam diferentes políticas e práticas de gestão de pessoas. Ele
diferencia a estratégia de controle, que corresponde à forma tradicional da GRH, da
estratégia de comprometimento e visão mais atual da gestão estratégica de
pessoas. Na estratégia de controle, os empregados são considerados números,
recursos ou custos e fator de produção. As relações de trabalho são conflituosas,
necessitando de comando e controle, de prescrição e regras de procedimentos
explícitos. As políticas de gestão de pessoas são focadas no cargo, com carreiras
rígidas e horizonte curto de progressão profissional. Tal estratégia está alinhada à
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gestão taylorista-fordista. Já na estratégia de comprometimento, as pessoas ocupam
o papel de parceiros do negócio e as empresas investem nelas para alcançar
melhores resultados, utilizando políticas mais abrangentes e de longo prazo, com
foco na atração e manutenção de pessoas, em condições favoráveis à motivação e
oferecimento de incentivos.

Gestão estratégica de pessoas pode ser definida como “um processo estruturado de
interação das pessoas, as quais mantêm algum tipo de relação de trabalho com a
empresa, entre si e com a empresa e/ou negócio, de forma a construir um projeto
coletivo de desenvolvimento” (Dutra, 2002, p. 67). Trata-se de um conjunto integrado
de políticas e práticas, por meio do qual as empresas gerenciam as pessoas, que
permite orientar o comportamento humano e as relações interpessoais nas
empresas, visando ao atingimento das estratégias organizacionais definidas em
função do contexto organizacional e socioeconômico. Gestão estratégica de
pessoas é, portanto, considerada uma função ampla, que visa gerar resultados para
as empresas e para as pessoas (Albuquerque, 2002; Fischer, 2002; Fleury & Fleury,
2001).

Para esse tipo de atuação estratégica, todos os processos envolvidos na gestão de
pessoas necessitam estar alinhados entre si (Milkovich & Boudreau, 2009), bem
como alinhados às decisões estratégicas da empresa (Storey, 2001). A gestão
estratégica de pessoas e a estratégia da empresa se influenciam mutuamente, na
medida em que são as pessoas que definem e influenciam a estratégia da empresa
como também são elas que a implementam (Dutra, 2002). A estratégia
organizacional é pensada com base na percepção que a empresa tem do contexto
em que se insere, de sua capacidade para interagir com esse contexto e dos
propósitos relativos à sua sobrevivência, seu desenvolvimento e sua perenidade.
Essa percepção é realizada pelas pessoas no dia-a-dia da gestão empresarial, como
resposta aos estímulos do ambiente. A capacidade de resposta da empresa está
relacionada a seu patrimônio de conhecimento, em constante desenvolvimento. Os
propósitos da empresa são definidos com base na combinação entre os interesses
de seus acionistas, dirigentes, clientes, empregados, parceiros e comunidade (Dutra,
2002).
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O patrimônio de conhecimentos da empresa é transferido para as pessoas,
enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e
pessoais. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem para
a empresa seu aprendizado, capacitando-a para enfrentar novos desafios. Desse
modo, o desenvolvimento da empresa está intimamente ligado ao desenvolvimento
das pessoas. Por isso, a estratégia da empresa deve ser pensada em conjunto com
a estratégia de pessoas (Dutra, 2002). Tomando-se tais considerações como
referência, bem como a abrangência da pesquisa, neste estudo optou-se por adotar
a denominação de gestão estratégica de pessoas.

A implementação de estratégias de gestão de pessoas está relacionada ao ciclo de
vida das empresas, categorizado em Mascarenhas (2008) como start up,
crescimento, maturidade e declínio. Em cada fase do ciclo de vida da empresa, o
foco ou ênfase da estratégia de gestão de pessoas se altera. Na primeira fase, start
up, as estratégias são voltadas para a atração de talentos técnicos e profissionais.
As políticas e práticas de gestão de pessoas visam organizar questões relativas às
relações de trabalho e atender ou superar a remuneração média do mercado e
estabelecer um plano de carreira. A fase de crescimento requer o recrutamento de
profissionais mais qualificados, movimentação interna, atendimento à remuneração
média do mercado com a elaboração de estruturas formais de remuneração,
programas de desenvolvimento gerencial e organizacional, planejamento da
sucessão gerencial e atenção ao clima organizacional. Na fase de implementação
da estratégia denominada maturidade, gestão de pessoas está voltada para reter as
competências de uma força de trabalho madura, controlar a remuneração e custos
com pessoal, manter a motivação dos empregados e aumentar a produtividade. Na
fase de declínio, deve-se procurar planejar e programar reduções e realocações de
pessoal, aumentar o controle sobre os custos, buscar um foco em retreinamento e
consultoria de carreira e manter um clima de tranquilidade entre os empregados
(Mascarenhas, 2008).

Além da adequação da estratégia de gestão de pessoas às fases do ciclo de vida da
empresa (Mascarenhas, 2008), Dutra (2002) ressalta que a efetividade dessa
estratégia depende da clareza sobre o que a empresa espera das pessoas. Essa
clareza permitirá a efetividade nos seguintes aspectos, segundo Dutra (2002):
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a) Planejamento e dimensionamento das pessoas
•

aumento ou redução de quadros de pessoal em função da estratégia
empresarial e de demandas do ambiente externo à empresa;

•

instrumentos de avaliação da performance dos empregados;

•

planos de treinamento, desenvolvimento e sucessão.

b) Definição das necessidades e das políticas de movimentação de pessoas
•

definição de políticas de recrutamento interno ou externo;

•

movimentação em função de expansão, criação de novas unidades, novos
produtos ou processos.

c) Posicionamento em relação ao mercado de trabalho
•

perfil profissional exigido; com as quais empresas competem por
profissionais; pontos fortes e fracos.

d) Políticas e práticas de remuneração
•

posicionamento em relação ao mercado de trabalho e aos seus
concorrentes (quanto à atração de profissionais);

•

remuneração direta (salário) e indireta (benefícios).

e) Desenho e gestão de carreira
•

processo estruturado a partir das competências necessárias para
atingimento das estratégias da empresa.

f) Processo de avaliação e orientação das pessoas
•

programas de avaliação centrados nas necessidades da empresa e dos
empregados.

g) Definição das ações e sistema de gestão do desenvolvimento organizacional
e das pessoas
•

processos de treinamento e desenvolvimento focados nas necessidades
atuais e futuras da empresa;

•

acompanhamento por meio de metas e indicadores sistematizados,
mensuração de desempenho e dos resultados.

A efetividade dessas estratégias depende de um “contínuo equilíbrio entre empresa
e pessoas” (Dutra, 2002, p. 47). Para que isso ocorra, o autor propôs um modelo de
gestão de pessoas composto de cinco categorias: papel das pessoas, papel das
empresas, bases estruturais, processos de apoio e processos de gestão de
pessoas. Referindo-se ao papel das pessoas, Dutra (2002) destaca que cabe aos
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indivíduos a gestão de seu desenvolvimento, de sua competitividade profissional e
de sua carreira. Os indivíduos têm adquirido consciência de seu papel e passam a
cobrar de si mesmos a gestão de sua carreira e da empresa as condições objetivas
de

desenvolvimento

profissional.

Por

outro

lado,

cabe

às

empresas

a

responsabilidade de criar o espaço, fomentar o desenvolvimento e oferecer o
suporte e as condições para uma relação de alavancagem mútua das expectativas e
necessidades.

Nas

bases

estruturais

encontra-se

o

conjunto

de

compromissos

mútuos

estabelecidos entre a empresa e os indivíduos, traduzidos no conjunto de políticas e
práticas existentes na empresa que orientam o comportamento das pessoas. A
categoria processos de apoio compreende interações não ligadas unicamente à
gestão de pessoas, mas que são fundamentais para que ela possa ser efetiva ou
que tendem a influenciá-la fortemente. Compreendem informações, comunicação,
relações sindicais e relações com a comunidade. A quinta e última categoria,
denominada processos de gestão de pessoas, compreende "as interações entre as
partes com um objetivo e dentro de parâmetros previamente definidos” (Dutra, 2002,
p. 49).

O processo de gestão de pessoas, em função de sua natureza, é categorizado como
movimentação, desenvolvimento e valorização. A movimentação é constituída por
processos cujo objetivo básico é proporcionar suporte a toda ação de movimento do
indivíduo que estabelece uma relação com a empresa, independentemente de seu
vínculo empregatício. O desenvolvimento congrega processos que têm como
objetivo fomentar e criar condições para o desenvolvimento dos indivíduos e da
empresa. Na valorização estão os processos que têm como foco estabelecer
parâmetros e procedimentos para distinção e valorização dos indivíduos que
trabalham na empresa (Dutra, 2002). Em função do objetivo deste estudo, somente
o processo de movimentação será aprofundado.

2.2 Movimentação de pessoas

Embora a movimentação de pessoas influencie tanto a vida das pessoas quanto das
empresas, quando comparada à valorização e desenvolvimento é tida como um
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processo menos relevante. A movimentação congrega as práticas de captação,
internalização, transferência, expatriação e recolocação. Para que possa analisar o
movimento das pessoas na empresa e planejá-lo, é fundamental a compreensão da
dinâmica do mercado de trabalho (Dutra, 2002), conforme representado na Figura 1:

Figura 1 - Processo de movimentação.
Fonte: Dutra, J. S. (2002).
de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas
Paulo: Atlas.

O contexto ambiental, caracterizado pelos fatores econômicos, políticos, sociais e
organizacionais, impacta o cenário para o estabelecimento das estratégias
empresariais, bem como o mercado de trabalho externo. O mercado de trabalho
externo tem papel preponderante, tanto nas definições estratégicas da empresa,
como em seu mercado interno de trabalho, direcionando parâmetros para definir
políticas e práticas de movimentação de pessoas. O mercado de trabalho tem sua
formação pelas relações complexas, tanto externas como internas às empresas, no
qual pessoas ofertam sua capacidade de trabalho e empresas oferecem
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oportunidade de trabalho. A partir das definições estratégicas, busca-se estabelecer
o planejamento do quadro de pessoas, visando identificar suas necessidades de
pessoas ao longo do tempo, tanto em termos quantitativos quanto em termos
qualitativos. Dutra (2002) entende que prever tal necessidade em um ambiente de
incertezas torna-se uma vantagem competitiva, devendo-se prever o tempo
requerido para se obter pessoas adequadas, a dificuldade em localizá-las e em
desenvolvê-las, entre outras.

Partindo do enfoque da perspectiva da empresa, segundo Dutra (2002), o processo
de movimentação refere-se às decisões de:

a) planejamento de pessoas: quantidade e qualidade de pessoas necessárias
para cada um das operações ou negócios da empresa;
b) atração de pessoas: capacidade da empresa em atrair pessoas para efetuar
os trabalhos necessários;
c) socialização e aclimatação das pessoas: capacidade da empresa, no espaço
de tempo mais reduzido possível, em permitir que a pessoa se sinta à
vontade e possa oferecer o melhor de si para o trabalho;
d) reposicionamento das pessoas: políticas e práticas para transferências,
promoções, expatriações das pessoas de forma a adequar as necessidades
da empresa com as expectativas e objetivos das pessoas;
e) recolocação das pessoas: capacidade da empresa em recolocar as pessoas
no mercado de trabalho quando a manutenção da relação de trabalho com
elas não é mais possível.

Já sob o enfoque da perspectiva das pessoas, a movimentação refere-se às
decisões do indivíduo em relação a: a) inserção no mercado de trabalho onde o
indivíduo está decidindo sobre sua carreira; b) melhores oportunidades de trabalho,
o que representa a procura das pessoas por melhores condições de recompensas
ou novos desafios profissionais; c) retirada do mercado de trabalho, ocasião em que
os indivíduos estão se desligando de forma definitiva ou por tempo determinado da
empresa para dedicar-se a outros projetos.

33

As diferentes práticas de movimentação, que visam atrair e reter os empregados,
têm como um dos indicadores o índice de turnover, que conforme Bohlander, Snell &
Sherman (2009) pode impactar negativamente o nível de produtividade das
empresas, quando alto, ou positivamente, quando baixo.

2.2 Turnover

Para a área de gestão de pessoas, o turnover é um indicador importante,
possibilitando identificar razões que levam um funcionário a pedir demissão, além de
trazer informações para todos os outros processos de gestão de pessoas (Kazi &
Zadech, 2011; Long & Thean, 2011; Monteiro, 2012). Para entender e gerenciar
esse indicador de desempenho, conforme Mobley (1992), é preciso focar as
perspectivas individual, organizacional e ambiental, bem como reconhecer suas
potenciais consequências, tanto negativas, quanto positivas. Tais aspectos serão
tratados neste capítulo, nas próximas seções.

2.2.1 Turnover: conceituação
O termo turnover (ou rotatividade) é usado para caracterizar o movimento de
entradas e saídas, admissões e desligamentos de empregados de uma empresa
(Chang, 1999; Morrell, Loan-Clarke & Wilkinson, 2004; Vandenberg; 1999). É
caracterizado por Anselmi (1993) como o número de trabalhadores que passa pelos
postos de trabalho, setor, empresa ou ramo, em um determinado período de tempo.
Marras (2009) utiliza a expressão inglesa turnover como resultado da saída de
alguns empregados e a entrada de outros para substituí-los em uma empresa,
podendo ser de iniciativa própria ou da empresa. Para Ramos & Carneiro (1997), o
turnover pode ser compreendido como uma ruptura de contrato de trabalho em certo
período (mensal ou anual), que terá restabelecimento imediato com a contratação de
outro indivíduo.

O turnover revela como os empregados estão se sentindo em relação às funções e à
empresa, segundo Milkovich & Boudreau (2009), não sendo uma causa, mas sim o
efeito de questões internas e externas à empresa. Fitz-Enz (2010) indica que o
turnover pode ser controlável, quando os motivos do desligamento se referem à
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melhor oferta de trabalho ou de salário, mudança na direção da carreira, gaps de
oportunidades de treinamento, insatisfação com o superior e/ou com os colegas,
sendo, portanto, ligados às políticas de gestão de pessoas da empresa. Pode ser
incontrolável, quando diz respeito a questões pessoais ou familiares, como a
mudança no status da família, recolocação, retorno aos estudos e licença.

O controle da rotatividade de pessoas se faz, portanto, por meio do cálculo do índice
de turnover. O acompanhamento das taxas ou índices de turnover, bem como sua
comparação ao longo de vários períodos dentro da mesma empresa ou entre
empresas do mesmo setor ou ainda com o mercado em geral, pode ser bastante útil
para a gestão de pessoas nas empresas. O índice de turnover é expresso em uma
dada percentagem com base em um período específico - mês, trimestre, semestre,
ano (Marras, 2009).

A fórmula de cálculo do turnover, conforme Mobley (1992), representa a relação
entre o total dos desligamentos e o número médio de empregados em um dado
período. Marras (2009) e Milkovich & Boudreau (2009) utilizam o mesmo cálculo,
embora com nomenclaturas, tais como: taxas de desligamento, taxas de perdas ou
índice geral de turnover.

TT = D / EM x 100

(1)

Sendo:
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, 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. Para evitar
distorções, 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).
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Esse índice nos Estados Unidos é de cerca de 1% ao mês ou 12% ao ano, sendo
afetado pelo setor econômico (maior em pequenas empresas não industriais), pela
região do país e por fatores políticos, econômicos e sociais (Milkovich & Boudreau,
2009). No Brasil, essa taxa de rotatividade, além de exibir altos patamares – 49,4%
ao ano, conforme cálculos do ano de 2009, vem apresentando resultados crescentes
em relação à década passada, conforme estudos do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese, 2011). Essa taxa se reflete no
aumento do custo de produção, impactando o chamado Custo Brasil.

A taxa de rotatividade do mercado de trabalho no Brasil, calculada com base
em toda a movimentação da RAIS [Relação Anual de Informações Sociais],
segundo o valor mínimo entre admitidos e desligados e relacionado ao estoque
médio de cada exercício, apresentou resultados crescentes nos anos
analisados, na década passada. De um patamar de 45%, em 2001, mantevese em 44%, em 2004, elevando-se para 47%, em 2007. Já em 2008, ano da
“crise internacional”, a taxa assumiu o maior valor, 52,5%, e em 2009, recuou
para 49,4% (Dieese, 2011, p. 88).
De maneira geral, a alta rotatividade tem impactos negativos não só em termos
sociais, mas também organizacionais, afetando negativamente a produção, o
relacionamento interpessoal e o clima organizacional. Por outro lado, um índice de
rotatividade muito baixo pode indicar estagnação na empresa, que não revitaliza ou
modifica o seu quadro de pessoas, o que pode impedir novos talentos, ideias e
inovação. Assim, o equilíbrio entre entradas e saídas dos empregados de
determinada empresa é saudável (Mobley, 1992).

O turnover, portanto, gera consequências tanto para a sociedade, como para as
empresas e indivíduos, potencialmente positivas e/ou negativas (Mobley, 1992).

2.2.2 Consequências do turnover

Existem variadas implicações na análise das consequências dos índices de turnover,
tanto negativas como positivas, pois, ao contrário do que muitos pensam, o índice de
turnover também pode ser considerado sadio. Essas consequências impactam tanto
a sociedade como a empresa e os indivíduos e são apresentadas por Mobley (1992)
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a partir dos estudos de Dalton & Todor (1978), Staw (1980), Steers & Mowday
(1981), conforme Tabela 1:

Tabela 1
Consequências do turnover
Societais
Positiva

Negativa

• Trazem expansão e

• Aumentam o custo de produção ou geram capacidade

desenvolvimento econômico.

produtiva deficiente, devido à falta de empregados
treinados.

Organizacionais

• Desligamento de empregados
•
•
•

com baixo desempenho.
Inovação (a entrada de novos
empregados pode trazer novos
conhecimentos à organização).
Flexibilidade e adaptabilidade.
Redução de conflitos.

• Custos de substituição (recrutamento, seleção, admissão
e treinamento do novo colaborador).

• Queda na produtividade enquanto o recém-chegado é
treinado.

• Custos de desligamento (despesas rescisórias).
• Queda do nível de desempenho.
• Deficiências nos padrões sociais e de comunicação
(coesão e interação da equipe afeta as atitudes dos
funcionários que ficam na organização (gera insegurança
e sobrecarga de trabalho).

Individuais

• Nova oportunidade para
•
•

• As

crescimento profissional.
Possibilidade de aumento
salarial.
Busca por um clima
organizacional de mais apoio.

•
•

expectativas do empregado quanto
oportunidade podem não ser preenchidas.
Corte de relações sociais.
Estresse.

à

nova

Fonte: Mobley, W. H. (1992). Turnover: causas, consequências e controle. Porto Alegre: Ortiz.

Assim como nas perspectivas organizacionais e individuais, as consequências
societais do turnover podem ser positivas ou negativas e dependem de análise nas
perspectivas temporal e socioeconômica. Se por um lado, a rotatividade de pessoas
pode trazer a expansão e desenvolvimento econômico, por outro, pode aumentar o
custo de produção e/ou gerar capacidade produtiva deficiente, devido à falta de
empregados treinados (Mobley, 1992).

No Brasil, análise de Pochmann (2009) ressalta que a crise internacional de 2008
gerou

três

importantes

consequências: desemprego;

ocupação

precária

e

rotatividade. Os setores econômicos têm apresentado mais dificuldades para
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contratar novos trabalhadores, principalmente no setor terciário, nos postos de
trabalho com empregados de baixa remuneração. Pochmann (2009) identificou,
ainda, que tende a predominar a rotatividade entre os mais jovens e no primeiro mês
de contratação.

Levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese, 2014) destaca volume elevado dos desligamentos a
pedido, que passaram de 23,2%, em 2002, para 31,5%, em 2012. As taxas elevadas
de rotatividade (por parte da empresa e/ou empregador) têm gerado desequilíbrio
financeiro. A rotatividade ocasionada por parte da empresa, segundo Dieese (2014),
gera impactos sobre as despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o
abono salarial e o seguro-desemprego, tanto em função do crescimento do valor
quanto do aumento do número de beneficiários desses programas. Portanto, as
consequências societais negativas do turnover são significativas.

Em termos de consequências organizacionais, na literatura o turnover é considerado
com mais frequência um gerador de consequências negativas. No entanto, Dalton &
Todor (1978), Mobley (1992) e Staw (1980) identificaram como consequências
organizacionais positivas o afastamento de empregados de baixo desempenho; a
geração de inovação, flexibilidade e adaptabilidade; a diminuição de outros
comportamentos de afastamento; e a redução de conflitos.

O afastamento de empregados de baixo desempenho refere-se à substituição por
empregados de mais e melhor desempenho. É considerada por Martin, Price &
Mueller (1981) como a consequência organizacional positiva mais óbvia e, na visão
de Mobley (1992), vem sendo negligenciada ao longo dos anos, visto que o
desempenho daqueles que se desligam é, na maioria das vezes, ignorado. Ao
analisar a associação com desempenho e tempo de serviço, Staw (1980) identifica
três relações funcionais hipotéticas: a) tradicional: o desempenho de um novo
empregado é inicialmente baixo e acelera-se até atingir um ápice; b) formato U
invertido, o inverso do tradicional, para cargos estressantes que demandam esforço
físico ou rápidas mudanças tecnológicas ou em conhecimentos; c) rápida queima de
baterias, que ocorre em cargos que contam com orientação no serviço.
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A segunda consequência organizacional positiva refere-se à inovação, flexibilidade e
adaptabilidade. Mobley (1992) parte do pressuposto de que o turnover propicia
oportunidades de substituições que podem trazer novos conhecimentos, ideias,
abordagens, tecnologias e estilos. Segundo Staw (1980), o turnover pode contribuir
para efetividade organizacional por meio de inclusão de novas tecnologias,
diversificação e desestruturação da burocracia excessiva.

Outra consequência positiva é a diminuição de outros comportamentos de
afastamento, como o absenteísmo, apatia e sabotagem. Esses comportamentos
podem ocorrer quando as pessoas querem deixar o emprego, mas não são capazes
de fazê-lo (Steers & Mowday, 1981), e assim o desligamento é percebido por Mobley
(1992) como sendo benéfico à empresa.

Por fim, a redução de conflitos é preconizada por Staw (1980) como uma
consequência significativamente importante, já que alguns conflitos (pessoais ou
referentes a tarefas) não podem ser resolvidos facilmente, sobretudo se eles se
originam de divergências em crenças e/ou valores. Nesse caso, o desligamento
funcionaria como uma forma de solução para o conflito.

O turnover pode, por outro lado, trazer como consequência diversos prejuízos para a
empresa, tanto financeiros quanto não financeiros, apesar de as empresas terem
como uma das características a capacidade de se auto-organizar e regenerar com a
perda de seus empregados (Morgan, 2010). As potenciais consequências
organizacionais negativas são divididas por Mobley (1992) em seis categorias:
custos; queda no nível de desempenho; queda nos padrões sociais e de
comunicação; queda na moral; estratégias indiferenciadas de controle; e custos de
oportunidades

estratégicas.

Custos

encontram-se

entre

as

consequências

organizacionais negativas mais investigadas.

Os prejuízos financeiros são aqueles ligados ao custo de desligamento,
recrutamento e seleção, investimentos financeiros destinados ao treinamento e
desenvolvimento de pessoas, tempo despendido com a aculturação e adaptação de
um novo empregado, entre outros (Morgan, 2010). Apesar de as pesquisas sobre os
custos do turnover carecerem de mais rigor metodológico, observando-se várias
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distorções, é indiscutível ser o mesmo altamente dispendioso (Dalton & Todor,
1978). No entanto, segundo Gustafson (1980), custos altos não significam,
automaticamente, que a substituição de empregados seja uma política inadequada,
uma vez que também pode gerar aumento da produtividade e retorno de
investimento.

Em relação à queda no nível de desempenho, identificam-se dois custos indiretos:
diminuição do nível de eficiência do empregado que se desliga, no período anterior à
sua saída, e o custo de ter um cargo vago durante a procura de um substituto. Ao
comparar a qualidade dos demissionários com a dos substitutos, Mobley (1992)
constatou, ainda, que a perda de indivíduos de alto nível de desempenho ou de
potencial substancial pode ter efeito mais demorado sobre a empresa.

O turnover pode ter efeito negativo sobre os padrões sociais e de comunicação,
impactando a coesão e a interação do grupo, observando-se ainda que alguns
grupos podem experimentar alto turnover em função dessa coesão (Mobley, 1992).
Staw (1980) menciona que o turnover pode influenciar negativamente as atitudes
dos empregados que permaneceram na empresa, ao dar ênfase ao fato de haver
outros cargos disponíveis. Os efeitos do turnover sobre o comportamento e atitudes
dos indivíduos que ficaram na empresa são, em parte, em função das relações
percebidas com a saída de outros e da sua relevância para o desempenho, suporte
social e mobilidade interna daqueles que continuam na empresa (Steers & Mowday,
1981).

Outra possível consequência organizacional negativa é a implantação de estratégias
e políticas indiferenciadas de controle do turnover. O turnover representa um
comportamento visível, mas na maioria das vezes não há informações suficientes
disponíveis sobre suas causas e consequências. Com isso, a administração pode
responder com soluções inapropriadas, ineficientes ou contraprodutivas (Mobley,
1992).

Por fim, no tocante aos custos de oportunidades estratégicas, Mobley (1992)
esclarece que o turnover pode ter efeito organizacional negativo ao levar as
empresas a adiarem ou cancelarem projetos potencialmente lucrativos.
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Entretanto, o prejuízo mais significativo para as empresas pode ser o não financeiro,
conforme Assis (2010). Embora os prejuízos financeiros sejam consideráveis,
importantes e mensuráveis, eles representam o lado menos danoso, pois a perda de
pessoas significa perda de conhecimento, de capital intelectual, de inteligência, de
entendimento e de domínio dos processos, podendo afetar negativamente a imagem
da empresa.

Como consequências para o indivíduo, observa-se que o empregado que se desliga
de um emprego pode ser motivado por “expectação de uma maior gama de
consequências positivas em um novo cargo” (Mobley, 1992, p. 44). Isso pode
ocorrer a partir da espera de melhor remuneração, desafios no trabalho,
desenvolvimento de carreira, clima organizacional de mais apoio ou pela valorização
de situações anteriores. Além disto, os indivíduos que permanecem na empresa
podem usufruir das consequências positivas do turnover.

Por outro lado, o desligamento do indivíduo pode ser estressante e envolver a perda
de benefícios extraoficiais. O indivíduo avalia as potenciais consequências negativas
em relação às positivas expectadas, antes mesmo de se desligar (Mobley, 1992). O
turnover pode ainda representar para os empregados possibilidade de perda de
amizades, desagregação da família e outras consequências sociais (Steers & Porter,
1991).

Além da análise das consequências, a compreensão do turnover implica o
entendimento dos seus antecedentes ou determinantes, tema discutido na próxima
seção.

2.2.3 Antecedentes e/ou determinantes do turnover

As ações dos empregados relacionadas ao turnover, de acordo com Milkovick &
Boudreau (2009), demonstram de alguma maneira como o trabalhador se sente em
relação à empresa e às suas atividades executadas no trabalho. A preocupação das
empresas com a rotatividade reside no fato de que a ocorrência do turnover pode
ser entendida como a ponta do iceberg no tocante às políticas de recursos humanos
(Ferreira & Freire, 2001).
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Os fatores antecedentes do turnover podem ser pesquisados após o desligamento
do empregado, por meio de entrevistas, ou em relação à sua intenção de desligar-se
da empresa. A intenção de rotatividade é entendida por Siqueira (2014) como sendo
um fenômeno de natureza psicológica que representa a probabilidade estimada
(subjetiva) pelas pessoas de que elas poderão deixar a empresa permanentemente
em algum momento próximo (Mowday, Porter & Steers, 1982). É um indicador eficaz
e com capacidade para avaliar o pensamento, o planejamento e a vontade das
pessoas de deixarem a empresa onde estão empregados. Nesse sentido, “faz-se
necessário entender a intenção de rotatividade, ampliando o conhecimento sobre o
fenômeno e investigando as causas que podem levar ao seu aparecimento”
(Siqueira, 2014, p. 210).

Segundo Mobley (1992), é importante identificar os antecedentes ou determinantes
do turnover. Ele apresenta quatro categorias potencialmente relevantes para o
fenômeno: contexto econômico, variáveis organizacionais, variáveis individuais
relacionadas e não relacionadas ao trabalho e as variáveis integrativas. Para análise
do turnover é necessário considerar a interdependência dessas variáveis.

No antecedente cenário econômico incluem-se aspectos do ambiente externo à
empresa e do mercado de trabalho (Mobley, 1992). Segundo Price (1977, como
citado em Mobley, 1992), há uma relação “visível” entre as taxas de turnover e o
cenário econômico. Refere-se aos fatores externos, tais como aspectos econômico,
social, político, tecnológico, demográfico, de sindicatos, de governo, de empresas da
sociedade civil; bem como ao mercado de trabalho externo: oportunidades e
ameaças para as empresas e pessoas, relação da empresa com o mercado,
concorrência, oportunidades de trabalho oferecidas pelas empresas e pessoas que
ofertam sua capacidade de trabalho - oferta e procura (Dutra, 2002). Lucena (1995)
ainda destaca que, em função da influência exercida pelo mercado, a empresa pode
perder seus melhores empregados para concorrentes e para o mercado de forma
geral, em virtude de não dispor de políticas de recursos humanos apropriadas pra
retê-los.

Já as variáveis organizacionais referem-se às características das empresas, em
termos de tipo de indústria e porte, e aspectos voltados para características internas
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da organização do trabalho e dos cargos, estilo de supervisão, bem como políticas
salariais, entre outras (Mobley, 1992).

As variáveis individuais ligadas ao trabalho, conforme Mobley (1992), são compostas
de satisfação no cargo, aspirações e intenções. As variáveis individuais não ligadas
ao trabalho referem-se aos fatores demográficos e pessoais; família, preferências de
lazer, estilo de vida, entre outros.

A última variável descrita por Mobley (1992) refere-se às variáveis integrativas, que
buscam integrar as diferenças individuais e aspectos do ambiente externo e/ou
organizacional, incluindo: satisfação geral, aspirações e expectações de carreira,
comprometimento organizacional, estresse, expectativas a respeito de empregos
alternativos e intenções de comportamento, como intenção de turnover.

Além dos fatores de turnover relacionados por Mobley (1992), diversas pesquisas
indicam outros fatores causadores e/ou os agrupam de forma diferente. Alguns
estudos relacionam o turnover às políticas e práticas de Administração de Recursos
Humanos. Milkovich & Boudreau (2009) ressaltam que práticas de recursos
humanos influenciam a decisão do empregado de permanecer ou sair da empresa,
listando como causadores do turnover a função recrutamento, que cria expectativas,
oportunidades de carreira e promoção, investimento em treinamento, níveis salariais
e a sensação de justiça.

Bohlander et al. (2009) relacionam a questão da

progressão salarial, o que permitiria às empresas pagarem a seus empregados
salários equivalentes àqueles pagos por outras empresas, o que levaria à redução
do turnover.

Monteiro (2012) reconhece como causa do turnover o fator avaliação de
desempenho, entendido como uma atividade gerenciada pela área de recursos
humanos e usado para determinar até que ponto um empregado está realizando seu
trabalho com eficiência. A avaliação permite fazer um julgamento que leve a
decisões em relação a treinamento e desenvolvimento, promoção, remuneração e
seleção.
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Pesquisa desenvolvida por Luna-Arocas & Camps (2008) indicou que a carência de
programas

de

treinamento

e

desenvolvimento,

a

inexistência

ou

poucas

oportunidades de carreira, a inexistência de políticas de remuneração e benefícios e
a percepção de injustiça nas compensações estão relacionadas significativa e
negativamente ao turnover. Joarder & Sharif (2011), em pesquisa com professores
das universidades de Bangladesh, concluíram que suporte por parte das chefias,
remuneração, sentimento de estabilidade no emprego, quando insuficientes ou em
falta, são preditores da intenção de turnover. Entretanto, para outras práticas, como
treinamento e desenvolvimento, condições de trabalho e autonomia, não foi
encontrada significância estatística. A inexistência de política salarial e de benefícios
também é considerada por Alves & Ozaki (2009) como antecedentes do turnover,
bem como a impossibilidade de ascensão profissional, política disciplinar
equivocada, condições físicas e ambientais de trabalho inadequadas e, por fim, o
desvio do foco de motivação pessoal.

Outras pesquisas relacionam a intenção de turnover a fatores antecedentes ligados
a aspectos comportamentais das empresas. Cappelli (2003) cita como motivação
pessoal de turnover:

a) Mudança de comando da empresa, quando a qualidade das decisões da
gerência piora ou quando líderes em quem os empregados ainda não confiam
ou que não se sentem à vontade assumem o comando;
b) conflito com supervisores imediatos, quando o relacionamento com os
superiores se torna estressante ou problemático e não se vislumbra alguma
outra opção;
c) quando amigos íntimos ou um ou mais colegas de quem um empregado
gosta particularmente e por quem tem respeito deixam a empresa, rompendo
assim uma associação muito importante;
d) mudança desfavorável quando as responsabilidades do cargo de uma pessoa
mudam e, com isso, o trabalho deixa de ser atraente para seus interesses
mais profundos ou perde significado ou estímulo.

Segundo Maertz (2001), há oito categorias de forças motivacionais que levam ao
turnover:
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a) Afetivas: incidem em sentimentos que um trabalhador tem em relação à
empresa onde trabalha e que podem traduzir-se em conforto ou desconforto;
b) contratuais: consistem nos acordos tácitos de obrigações entre os
trabalhadores e a empresa;
c) constituintes: dizem respeito às relações que o indivíduo tem com os colegas
de trabalho e com a empresa em si;
d) alternativas: remetem às opções ao trabalho atual que os empregados têm:
se tiverem ofertas de trabalho mais aliciantes, podem sair da empresa a que
pertencem;
e) calculativas: dizem respeito ao alcance de objetivos - se o empregado vê que
consegue atingir os seus objetivos na empresa onde está, tende a
permanecer; se sentir o contrário, terá tendência a sair;
f) normativas: são percepções dos trabalhadores relativamente às expectativas
dos amigos e familiares sobre continuar na empresa ou mudar de trabalho.
De acordo com a lei da conformidade social, o empregado tentará agir em
conformidade com o que é esperado dele: se for esperado que fique, tem um
motivo para ficar; se for esperado que saia, tem um motivo para sair;
g) comportamentais: remetem aos custos de saída em que o colaborador
conhece esses custos e, para os evitar, fica na empresa;
h) morais: remetem ao desejo de fazer o que está certo e evitar agir de forma
inconsistente com os seus valores.

Quando uma pessoa decide desligar-se da empresa, pode experimentar altos ou
baixos níveis de diferentes forças motivacionais, que podem ocorrer ao mesmo
tempo. Assim, não é apenas uma das forças a responsável pela decisão do
empregado de sair da empresa (Maertz, 2001).

O diagnóstico das causas do turnover realizado por Morrell et al. (2004) indica como
fatores antecedentes o mercado de trabalho (contexto econômico), em que são
considerados demanda e procura por emprego e disponibilidade de alternativas de
emprego; e o fator psicológico, analisado a partir da satisfação no trabalho, do
comprometimento

organizacional,

do

envolvimento

com

o

trabalho

e

do

desenvolvimento de carreira. Robbins (2009) também ressalta que a satisfação
acrescenta a motivação como causadora dos índices do turnover.
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Ferreira & Siqueira (2005) destacam como causadores diretos do turnover o
comprometimento organizacional afetivo e a satisfação no trabalho; e como
antecedente indireto, a percepção de justiça de remuneração. Medeiros, Alves &
Ribeiro (2012) esclarecem que, embora muitos fatores tentem explicar como os
trabalhadores permanecem numa empresa ou a deixam, a satisfação no trabalho é
um dos fatores mais pesquisados como antecedente do turnover. Segundo Kaplan &
Norton (1997), empregados satisfeitos são uma precondição para o aumento da
produtividade, da qualidade e da redução do turnover. O levantamento dos estudos
desenvolvidos por Campos & Mailik (2008) revelam que a academia trata como
principal fator causador do turnover o nível de insatisfação do empregado com a
função que desempenha.

Para identificação dos fatores causadores de turnover, pode-se trabalhar com a
intenção de abandonar o emprego que, segundo Macedo (2008), é fruto de múltiplos
fatores, tais como: relações entre empregado e os seus pares, subordinados ou
superiores, baixa remuneração, desinteresse pelas funções desenvolvidas, proposta
de trabalho mais aliciante, fatores familiares, entre outros. Ainda Macedo (2008)
sugere como determinantes da intenção de abandono o bem-estar afetivo no
trabalho, o comprometimento, a identificação com a empresa e a percepção externa
de prestígio, bem como a percepção sobre o clima organizacional.

Focando nesta última relação sugerida por Macedo (2008), argumenta-se que os
diferentes fatores antecedentes do turnover podem ser agrupados e categorizados a
partir da percepção do empregado sobre o clima organizacional. Tomando-se como
referência a categorização proposta por Mobley (1992), argumenta-se que se pode
associá-la ao construto clima organizacional, que por meio de outra taxonomia
investiga as categorias organizacionais, as individuais ligadas ou não ao trabalho e
as integrativas, não podendo ser incluída somente a categoria contexto econômico.
A próxima seção apresenta a discussão sobre clima organizacional.

2.4 Clima organizacional

O termo clima organizacional tem sido usado de diferentes maneiras, tendo se
tornado um conceito importante para descrever as percepções das pessoas em
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relação à empresa e ao seu ambiente de trabalho. As diferentes definições de clima
organizacional consideram algumas de suas propriedades, por meio do estudo de
aspectos conceituais ou pela análise e identificação de categorias e seus
componentes e indicadores, com respectivos modelos (Rizzati, 2002).

Existem inúmeras definições, sendo a mais utilizada a que estabelece clima como
um conjunto de propriedades mensuráveis no ambiente de trabalho percebido, direta
ou indiretamente, pelos indivíduos que vivem e trabalham nesse ambiente, e que
influencia o comportamento dessas pessoas. Constitui-se, portanto, segundo
Maximiano (2006), uma medida de como os indivíduos se sentem em relação à
empresa e a seus gestores.

A percepção do clima espelha o significado que os indivíduos atribuem ao seu
ambiente de trabalho e como eles interpretam os acontecimentos organizacionais
(Nascimento, Candatten & Maciel, 2004). Refere-se assim às representações
compartilhadas das percepções dos membros sobre o agir da empresa (PuentePalacios, 2002). Reflete a qualidade de um ambiente interno da empresa, resultado
do comportamento e conduta dos seus membros, servindo como base para
interpretar a situação, e também age como fonte de pressão, direcionando essas
condutas (Abbey & Dickson, 1983). É caracterizado como a imagem que os
indivíduos que formam a empresa possuem acerca dos aspectos fundamentais e
dos traços que estão em vigor em dado momento (Coda, 1998). O empregado
desenvolve sua percepção sobre o clima organizacional, baseado em como os
negócios são conduzidos no dia-a-dia, muito mais do que na fala da alta
administração ou na documentação oficial. Nesse sentido, é a partir dos
comportamentos e ações pelas quais os empregados recebem reconhecimento e
apoio que eles enxergam o clima em seu ambiente de trabalho (Schneider & White,
2004).

Os resultados de pesquisas de clima, segundo Lima & Stano (2004), constituem
valiosa

ferramenta

de

gestão

estratégica

de

pessoas,

pois

permitem

o

desenvolvimento de ações que visem à correção de distorções na gestão da
empresa, bem como atrair e manter os empregados, buscar mais produtividade e
qualidade, resultando vantagem competitiva para a empresa.
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No Brasil, Souza (1978), uma das precursoras dos estudos no tema, destaca que o
clima resulta da interação dos elementos da cultura (preceitos, caráter e tecnologia),
constituindo a percepção dos trabalhadores em um dado e determinado momento.
Decorre do peso desses elementos culturais, das políticas, tradições, estilos
gerenciais, comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos no processo
bem como do conjunto dos processos de trabalho da empresa. O clima
organizacional é definido como a qualidade ou propriedade do ambiente empresarial
percebida ou experimentada pelos membros da organização e que influencia o seu
comportamento. Também reflete a história dos tipos de indivíduos que a empresa
atrai, os seus processos de trabalho, suas modalidades de comunicação e a forma
como a autoridade é exercida. O clima organizacional é o reflexo das motivações,
comportamentos e relações estabelecidas entre os agentes organizacionais,
diretamente associados à interação entre indivíduo e empresa.

Pesquisa de Luz (2003) revela que o clima influencia direta e indiretamente os
comportamentos, a motivação, a produtividade do trabalho e também a satisfação,
tanto material como emocional, dos indivíduos no trabalho. Rosa & Ibdaiwi (2012)
incluem a rotatividade de uma empresa que está relacionada à motivação dos
empregados. Cintra & Pedroso (2010) ressaltam que o clima pode ser considerado
um indicador da satisfação dos empregados em relação à forma de gestão da
empresa e às práticas de ARH, tais como: as práticas executadas pelos setores de
recursos humanos, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento,
cargos e salários, entre outras.

Ao longo dos tempos, estudiosos e pesquisadores têm dedicado seus esforços à
investigação do clima organizacional, buscando compreender a relação indivíduoempresa. Os diferentes conceitos refletem a visão de cada autor ou estudioso sobre
o assunto, resultando em diferentes modelos de análise do clima (Haliski & Lara,
2008), tema da próxima seção.

2.4.1 Modelos de avaliação do clima organizacional

A partir da revisão da literatura internacional, Rizzati (2002) identificou diferentes
modelos de avaliação do clima, com a descrição das respectivas categorias e
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variáveis de análise. Os modelos permitem a análise do clima que, conforme Rizzatti
(2002, p. 41), é importante para a gestão proativa de problemas organizacionais:

A análise de clima é um instrumento eficaz que estabelece o elo de ligação
entre o nível individual e o nível organizacional, levando-se em conta o que os
indivíduos numa coletividade pensam a respeito do lugar em que trabalham.
Em razão disto, é muito utilizada para detectar as possíveis causas e
consequências de problemas ocorridas nas organizações, servindo como um
instrumento auxiliar na aplicação de medidas corretivas, principalmente, na
melhoria da qualidade dos serviços e na formulação de estratégias de
mudança e criar um instrumental capaz de promover a melhoria da qualidade
dos serviços prestados.
A listagem desenvolvida por Rizzati (2002) apresentou modelos considerados mais
relevantes pela literatura e teve como objetivo identificar as diferentes categorias
e/ou nomenclaturas consideradas como explicativas do clima organizacional,
conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2
Modelos de avaliação de clima organizacional - continua
Categoria

Descrição
Modelo de Kolb et al. (1986)

Conformismo

Sentimento de que existem muitas limitações extrernamente impostas na
empresa; o grau em que os membros sentem que há inúmeras regras,
procedimentos, políticas e práticas às quais se devem amoldar em vez de
serem capazes de fazer seu trabalho como gostariam de fazê-lo;

Clareza
organizacional

Sentimento de que as coisas são bem organizadas e os objetivos claramente
definidos, em vez de serem desordenados, confusos ou caóticos;

Calor e apoio

Sentimento de que a amizade é uma forma valorizada na empresa, cujos
membros confiam uns nos outros e oferecem apoio mútuo. O sentimento de
que boas relações prevalecem no ambiente de trabalho;

Liderança

Disposição dos membros da empresa para aceitar a liderança e a direção de
outros qualificados quando surgem necessidades de liderança, os membros
sentem-se livres para assumi-la e são recompensados por uma liderança bemsucedida; a empresa não é dominada por uma ou duas pessoas ou depende
delas.
Modelo de Sbragia (1983)

Estado de tensão

Descreve o quanto as ações das pessoas são dominadas por lógica e
racionalidade antes do que por emoções;

Ênfase em
participação

Descreve o quanto as pessoas são consultadas e envolvidas nas decisões; o
quanto suas ideias e sugestões são aceitas;

49

Tabela 2
Modelos de avaliação de clima organizacional - continua
Categoria

Descrição

Proximidade da
supervisão

Descreve o quanto a administração deixa de praticar um controle cerrado
sobre as pessoas; o quanto as pessoas têm liberdade para fixar seus métodos
de trabalho; o quanto as pessoas têm possibilidade de exercitar a iniciativa;

Consideração
Humana

Descreve o quanto as pessoas são tratadas como seres humanos; o quanto
recebem de atenção em termos humanos;

Autonomia
presente

Descreve o quanto as pessoas se sentem como seus próprios patrões; o
quanto não precisam ter suas decisões verificadas;

Prestígio obtido

Descreve a percepção das pessoas sobre sua imagem no ambiente externo
pelo fato de pertencerem à empresa;

Tolerância
existente

Descreve o grau com que os erros das pessoas são tratados de forma
suportável e construtiva antes do que punitiva;

Clareza percebida

Descreve o grau de conhecimento das pessoas relativamente aos assuntos
que lhes dizem respeito; o quanto a empresa informa às pessoas sobre as
formas e condições de progresso;

Justiça
predominante

Descreve o grau que predomina nos critérios de decisão; as habilidades e
desempenhos antes dos aspectos políticos, pessoais ou credenciais;

Condições de
progresso

Descreve a ênfase com que a empresa provê a seus membros oportunidades
de crescimento e avanço profissional; o quanto a empresa atende às suas
aspirações e expectativas de progresso;

Apoio logístico

Descreve o quanto a empresa provê às pessoas as condições e os
instrumentos de trabalho necessários para um bom desempenho; o quanto a
empresa facilita seus trabalhos principais;

Reconhecimento

Descreve o quanto a empresa valoriza um desempenho ou uma atuação acima
do padrão por parte de seus membros; o quanto os esforços individuais
diferenciados são reconhecidos;

Forma de controle

Descreve o quanto a empresa usa custos, produtividade e outros dados de
controle para efeito de auto-orientação e solução de problemas antes do
policiamento e do castigo.
Modelo de Schneider (1975)

Suporte
Administrativo

Está relacionado ao interesse ativo que o supervisor tem no progresso do
servidor, colaborando e mantendo com ele relações de amizade;

Estrutura
Administrativa

Avalia em que grau o administrador faz uso de orçamentos, exige do servidor o
uso de material de venda para obtenção de novos clientes. Traduz o
acompanhamento do trabalho de venda e a importância dos resultados da
empresa;

Conflitos internos

Dizem respeito à presença de grupos internos ou outros grupos externos à
empresa e ao boicote da autoridade administrativa pela empresa;

Satisfação geral

Refere-se ao grau com que a empresa promove encontros sociais periódicos
dos empregados com a supervisão e o trabalho da mesma.
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Tabela 2
Modelos de avaliação de clima organizacional - continua
Categoria

Descrição
Modelo de La Follete e Sims (1975)

Grau afetivo em
relação a outras
pessoas na
empresa

Este fator identifica a forma pela qual o indivíduo percebe seus colegas e
outras pessoas na empresa;

Grau afetivo em
relação à
supervisão

Este fator identifica a forma pela qual o indivíduo percebe a supervisão. Além
disso, a supervisão, por sua vez, representa a empresa;

Clareza das
políticas e
promoções

Este fator descreve a maneira pela qual o indivíduo identifica claramente as
políticas organizacionais e as oportunidades de promoção;

Pressões no
Este fator identifica o sentimento de pressão no trabalho e a ênfase dada pela
trabalho e padrões supervisão a altos padrões de desempenho;
Comunicação
aberta e
ascendente

Este fator descreve a comunicação entre os empregados e supervisores; o
desejo dos supervisores em aceitar as ideias dos subordinados e aconselhálos em sua carreira;

Risco na tomada
de decisão

Este fator identifica o grau de risco na tomada de decisão administrativa.
Modelo de Campbell et al, (1970)

Autonomia
individual

Baseada nos fatores responsabilidade individual, independência
oportunidade para usar iniciativa pessoal e tomada de decisões;

e

Grau de estrutura

Baseado no grau em que os objetivos e métodos para o trabalho são
estabelecidos e comunicados ao subordinado pelo supervisor;

Orientação
para Baseado nos fatores de recompensa, satisfação geral, orientação para a
recompensa
promoção e autorrealização;
Consideração,
calor e apoio

Baseado nos fatores de suporte administrativo, treinamento de subordinados,
amizade e apoio.
Modelo de Litwin e Stinger (1968)

Estrutura

Sentimento dos trabalhadores sobre as restrições em seu trabalho: muitas
regras, regulamentos, procedimentos e outras limitações enfrentadas no
desenvolver do trabalho;

Responsabilidade

Sentimento de autonomia para tomada de decisões relacionadas ao trabalho e
a não dependência quando desempenha suas funções;

Desafio

Sentimento de risco na tomada de decisões e no desempenho das suas
funções;

Recompensa

Sentimento de ser recompensado por um trabalho bem feito; ênfase em
incentivos positivos e não em punições; sentimento sobre a justiça da política
de promoção e remuneração;

Relacionamento

Sentimento de boa camaradagem geral e de ajuda mútua que prevalece na
empresa;
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Tabela 2
Modelos de avaliação de clima organizacional - conclui
Categoria

Descrição

Cooperação

Percepção de espírito de ajuda e mútuo apoio vindo de cima (gestores) e de
baixo (subordinados);

Conflito

Sentimento de que a administração não teme opiniões discrepantes e a forma
mediadora utilizada para solução dos problemas;

Padrões

É o grau em que a empresa enfatiza normas e processos.

Fonte: Rizzatti, G. (2002). Categorias de análise de clima organizacional em universidades federais
brasileiras. Tese (Doutorado). Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade
Federal de Santa Catarina.

Analisando tais modelos, Rizzatti (2002, p. 41) concluiu que eles "são desenvolvidos
e ajustados a uma realidade própria de cada tipo de empresa estudada, abordando
aspectos relacionados à sua especificidade e à de seu campo de ação”. Esses
modelos serão comparados aos modelos adotados para esta dissertação.

Para fins desta pesquisa, optou-se pela utilização do modelo de análise do clima
organizacional desenvolvido pela Fundação Instituto de Administração - Programa
de Estudos em Gestão de Pessoas (FIA/PROGEP). A FIA elaborou um instrumento
denominado Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) e desde 2006, em parceria com
a Editora Abril, desenvolve a pesquisa “As Melhores Empresas para Você Trabalhar
no Brasil”, indicando um ranking das 150 melhores empresas, publicado pela
Revista Exame Você S.A. (Fischer & Dutra, 2014).

Esse instrumento tem ampla fundamentação teórica, sendo a pesquisa coordenada
pelos professores da Universidade de São Paulo (USP) André Fischer e Joel Dutra,
guiada por quatro diretrizes básicas (Fischer & Dutra, 2014, p. 2):

a) Os métodos e procedimentos adotados são transparentes e simplificados,
preservando-se a legitimidade científica e estatística da pesquisa;
b) a pesquisa é adequada ao máximo à realidade empresarial brasileira, sem
perder sua perspectiva global;
c) a metodologia é suscetível a processos periódicos de atualização;
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d) todos os conteúdos e critérios adotados pela pesquisa se sustentam em uma
base teórica sólida e atualizada sobre gestão de pessoas.

O IFT é composto pelos índices de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT) e de
Qualidade da Gestão de Pessoas (IQGP), conforme fórmula 2:

IFT = (IQAT x 0,7) + (IQGP x 0,3)

(2)

O IQAT, que corresponde a 70% do IFT, avalia a percepção do empregado sobre a
empresa, nos moldes de diagnóstico de clima organizacional. Já o IQGP (30% do
IFT) avalia dados relativos ao que a empresa oferece aos seus empregados, por
meio de seus processos de gestão de pessoas. É obtido por meio de informações
fornecidas pela empresa em um formulário eletrônico sobre a atuação da área de
gestão de pessoas, pelo Caderno de Evidências (Book), além da visita dos
jornalistas às empresas pré-classificadas. Algumas regras definem a participação
das empresas – ter no mínimo 200 empregados e operar no mercado brasileiro ou
internacional há mais de cinco anos. A inscrição das empresas é espontânea e os
empregados

que

respondem

o

questionário

de

clima

organizacional

são

selecionados aleatoriamente, visando garantir a legitimidade da pesquisa (Fischer &
Dutra, 2014).

Para avaliar o clima organizacional neste estudo, utilizou-se o IQAT, cujos critérios
de elaboração levam em consideração que “as experiências que os indivíduos
vivenciam ao trabalhar em empresas propiciam o desenvolvimento de percepções”
(Fischer e Dutra, 2014, p.3). Por meio dessas percepções, as pessoas estabelecem
vários tipos de relações, sejam elas com empresa/ instituição; empresa/ estratégia;
empresa/ negócio/produto/cliente; empresa/ empregadora; gestores; outras pessoas;
processos de gestão; trabalho e processo de trabalho.

Essas relações têm impacto no comportamento dos empregados e influenciam o
clima organizacional. Para elaboração do modelo, considera-se que a exposição dos
integrantes de uma empresa às mesmas características estruturais; às práticas e
processos de seleção, retenção e designação de tarefas; e às interações sociais,
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que propiciam o entendimento compartilhado entre os membros, são consideradas
as fontes para o desenvolvimento do clima nas empresas. Pesquisa sobre clima
organizacional avalia o grau de apoio dos empregados à empresa, a maneira como
a empresa está estruturada e o grau de similaridade entre as expectativas do
empregado e da empresa. As empresas utilizam os dados da pesquisa para
compreender as necessidades, preocupações e percepções dos empregados. O
modelo desenvolvido pela FIA/PROGEP (Fischer & Dutra, 2014) considera que o
clima organizacional é resultante da percepção dos empregados de uma empresa
sobre

quatro

categorias:

identidade,

satisfação/

motivação,

aprendizado/

desenvolvimento e liderança (Figura 2).

Identidade

Satisfação e Motivação

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Aprendizado e Desenvolvimento

Liderança

Figura 2. Modelo para avaliação do clima organizacional.
Fonte: elaborado pela autora, a partir de Fischer, A. L. & Dutra, J. S. (2014). Pesquisa “Melhores
Empresas para Você Trabalhar”. São Paulo: FIA/PROGEP – Você S.A. (Laudo Técnico).
Universidade de São Paulo..

A relação entre essas quatro categorias resulta no clima organizacional. Este é
genericamente definido por Reichers & Schneider (1990) como a percepção
compartilhada de como as coisas são na empresa.

Na categoria identidade estão agrupados os dados referentes ao nível de integração
dos indivíduos à empresa e à sua estratégia, o quanto os empregados acreditam
que a empresa corresponde aos seus valores pessoais, à sua forma de pensar e
agir. A identificação das pessoas com a empresa se dá principalmente em relação
aos desafios, cultura vencedora, reconhecimento, equidade, liderança, oportunidade
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de

carreira,

programas

de

treinamento,

bolsas

de estudo,

ambiente

de

aprendizagem e ambiente acolhedor (Teixeira, 2002).

Na categoria satisfação e motivação estão agrupadas as opiniões das pessoas
sobre as experiências que vivem na empresa e o que recebem pelo seu trabalho e
pela propensão a realizar mais do que realizam atualmente naquela empresa. A
satisfação e motivação dos empregados com a empresa, segundo Casado (2002),
estão ligadas aos fatores:
a) trabalho - o que e como se faz;
b) ambiente físico - segurança, equipamentos, etc.;
c) processos de gestão de recursos humanos e outros;
d) recompensa - o que e como se recebe;
e) ambiente social - com quem e como se relaciona.

Os diversos modelos que investigam a motivação nas relações humanas abordam
diferentes fatores que se inter-relacionam no processo motivacional: dinheiro,
aspectos sociais, o trabalho em si e perspectivas de crescimento. De acordo com
essa abordagem, diversos trabalhadores possuem diferentes fatores motivacionais
e, além de buscar modos de satisfação distintos, também têm diferentes
contribuições a fazer à empresa (Casado, 2002).

A categoria aprendizado e desenvolvimento refere-se a como os indivíduos se
sentem em relação ao crescimento intelectual, pessoal e profissional na empresa
onde trabalham. Diz respeito aos fatores aprendizado e desenvolvimento no
trabalho, educação corporativa e oportunidade de promoção. As práticas de
treinamento e desenvolvimento e de educação corporativa devem propiciar a
atuação profissional desafiadora, "criando condições para o desenvolvimento do
conhecimento criador, do empreendedorismo e o florescimento de líderes eficientes"
(Fischer & Dutra, 2014, p. 17). A postura voltada para a aprendizagem contínua e o
autodesenvolvimento, conforme Eboli (2002), é um estado de espírito, um processo
de constante crescimento e fortalecimento de indivíduos talentosos e competentes.
Ao considerar boa uma empresa, a avaliação desta, de acordo com Arruda,
Whitaker & Ramos (2001), deve ser respaldada não somente em sua capacidade de
gerar lucro, mas também de oferecer ambiente moralmente gratificante, no qual os
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indivíduos bons possam desenvolver seus conhecimentos especializados e suas
virtudes.

A categoria liderança representa o grau de confiança e credibilidade dos
empregados nas chefias. Para tanto, leva-se em consideração que o líder cria
determinado clima que permite à equipe tornar-se mais responsável, mais criativa,
mais cooperativa e se adaptar a novos problemas (Rogers, 1961). Os líderes
precisam ter características como percepção e discernimento, motivação e
habilidade para comunicar, dedicação e compromisso com o grupo, além de
interesse próprio, força emocional, habilidade para influenciar e redefinição
cognitiva, articulando e vendendo novas visões e conceitos, habilidade para criar
envolvimento e participação e profundidade de visão (Schein, 1989).

Ao realizar uma comparação entre os diferentes modelos apresentados por Rizatti
(2002) na Tabela 2 com o modelo adotado para esta pesquisa (identidade;
satisfação e motivação; aprendizado e desenvolvimento; liderança), verificou-se que
algumas categorias são coincidentes, embora com nomenclatura diferente, conforme
observa-se na Tabela 3.

Tabela 3
Comparativo entre os diversos modelos de análise do clima organizacional e o
proposto pela FIA/PROGEP (2014) - continua
Modelo

Categorias FIA
Kolb et al. (1986)

Conformismo

Identidade

Clareza organizacional

Identidade

Calor e apoio

Satisfação e motivação
Sbragia (1983)

Ênfase em participação

Liderança

Proximidade da supervisão

Liderança

Consideração humana

Satisfação e motivação

Autonomia presente

Liderança

Prestígio obtido

Identidade

Tolerância existente

Identidade
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Tabela 3
Comparativo entre os diversos modelos de análise do clima organizacional e
o proposto pela FIA/PROGEP (2014) - conclui
Clareza percebida

Identidade

Justiça predominante

Identidade

Condições de progresso

Aprendizado e desenvolvimento

Apoio logístico

Satisfação e motivação

Reconhecimento

Satisfação e motivação

Forma de controle

Liderança
Schneider (1975)

Suporte Administrativo

Liderança

Conflitos internos

Liderança

Satisfação geral

Satisfação e motivação
La Follete e Sims (1975)

Grau efetivo em relação à supervisão

Liderança

Clareza das políticas e promoções

Aprendizado e desenvolvimento

Pressões no trabalho e padrões

Liderança

Comunicação aberta e ascendente

Liderança
Campbell (1970)

Risco na tomada de decisão

Liderança

Autonomia individual

Liderança

Grau de estrutura

Liderança

Orientação para recompensa

Satisfação e motivação

Consideração, calor e apoio

Satisfação e motivação
Litwin e Stinger (1968)

Estrutura

Satisfação e motivação

Responsabilidade

Liderança

Desafio

Liderança

Recompensa

Satisfação e motivação

Relacionamento

Liderança

Cooperação

Liderança

Conflito

Liderança

Padrões

Identidade

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2014), a partir de Rizatti (2002).
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Como se pode inferir, as únicas categorias que não se ajustaram ou adequaram ao
modelo FIA foram: estado de tensão de Sbragia (1983) e estrutura administrativa de
Schneider (1975). O modelo FIA/PROGEP (2014) avança ao trazer mais variáveis
relativas a aprendizado e desenvolvimento, além da oportunidade de promoção
abordado nos demais modelos, incorporando percepções sobre treinamento e
desenvolvimento e educação corporativa. Pode-se concluir que o modelo proposto
por FIA/PROGEP (2014) encontra amplo respaldo na literatura, justificando-se sua
escolha para a pesquisa empírica desta pesquisa.

Diante do exposto, para concluir este capítulo, destaca-se inicialmente o papel da
gestão de pessoas que deve estar alinhada com os objetivos estratégicos
organizacionais. A gestão estratégica de pessoas e a estratégia da empresa
influenciam-se mutuamente, na medida em que são as pessoas que definem e
influenciam a estratégia da empresa como também são elas que a implementam.
Além disto, a gestão estratégica da empresa estabelece parâmetros para definir
políticas e práticas de movimentação de pessoas. As diferentes práticas de
movimentação (captação, internalização, transferência, expatriação e recolocação)
que visam atrair e reter os empregados têm como um dos indicadores o índice de
turnover (Dutra, 2002).

O turnover é entendido como sendo o desligamento, voluntário ou não, do
empregado de uma empresa, que gera consequências tanto para a sociedade, como
para as empresas e indivíduos, potencialmente positivas e/ou negativas (Mobley,
1992). O equilíbrio entre entradas e saídas dos empregados de determinada
empresa deve ser gerenciado. Na impossibilidade de se avaliar as causas do
turnover diretamente com os empregados desligados de uma empresa, utiliza-se
como medida a intenção de turnover (Macedo, 2008).

A intenção de turnover é definida por Siqueira et al.(1997) como um fenômeno de
natureza psicológica que representa a probabilidade estimada (subjetiva) pelas
pessoas de que elas poderão deixar a empresa permanentemente em algum
momento próximo. A intenção de abandonar o emprego, segundo Macedo (2008),
está relacionada a diferentes fatores, tais como: relações entre empregado e os
seus pares, subordinados ou superiores, baixa remuneração, desinteresse pelas
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funções desenvolvidas, proposta de trabalho mais aliciante e fatores familiares.
Ainda sugere a relação entre a intenção de abandono e o bem-estar afetivo no
trabalho, o comprometimento, a identificação com a empresa e a percepção externa
de prestígio, bem como a percepção sobre o clima organizacional.

Concordando com Macedo (2008), argumenta-se que os diferentes fatores que
antecedem o turnover podem ser agrupados e categorizados a partir da percepção
do empregado sobre o clima organizacional. Entende-se clima organizacional como
sendo a qualidade ou propriedade do ambiente empresarial, percebida ou
experimentada pelos membros da organização e que influenciam o seu
comportamento, conforme Souza (1978). As pesquisas de clima organizacional,
segundo Lima e Stano (2004), auxiliam na gestão estratégica de pessoas, pois
permitem o desenvolvimento de ações que visem corrigir problemas de gestão na
empresa, bem como atrair e manter os empregados, buscar mais produtividade e
qualidade, resultando em vantagem competitiva para a empresa. Neste estudo
adota-se o modelo proposto pela FIA/PROGEP (Fischer & Dutra, 2014) para a
análise do clima organizacional a partir das categorias: identidade; satisfação/
motivação; aprendizado/ desenvolvimento e liderança.

Tomou-se como base esse marco teórico para realização da pesquisa empírica
desta dissertação, cuja metodologia é apresentada no próximo capítulo.
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3 Metodologia

Neste capítulo são apresentados a caracterização da pesquisa, o modelo de
pesquisa, a unidade de análise e observação/população e amostra e as técnicas de
coleta e de análise de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Para atingir o objetivo proposto nesta dissertação - identificar os fatores causadores
da intenção de turnover no frigorífico de Palmeiras de Goiás do grupo Pif Paf
Alimentos -, foi desenvolvido um estudo de caso descritivo e explicativo, de caráter
quantitativo e qualitativo.

Optou-se pela realização de um estudo de caso nessa unidade pois, segundo
Vergara (2009), é a técnica adequada, por ser circunscrita a uma ou poucas
unidades, entendidas como: uma pessoa, família, produto, empresa, órgão público,
comunidade ou país, com caráter de profundidade e detalhamento. É um estudo
descritivo, pois visa identificar os fatores causadores da intenção de turnover,
descrevendo-se

o

comportamento

em

relação

ao fenômeno

buscando a

identificação e a obtenção das características do problema ou questão. É também
explicativo, pois visa identificar a percepção dos gestores sobre os fatores
identificados como causadores da intenção do fenômeno, tentando analisar as
causas do mesmo estudado (Collis & Hussey, 2005).

Adotou-se abordagem quantitativa (com o uso de questionário) e qualitativa
(entrevista semiestruturada e grupo focal). Na etapa quantitativa, descreve-se o
fenômeno; na qualitativa, busca-se explicá-lo. Nos estudos organizacionais,
conforme Yin (2001), a pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões,
reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o
represente estatisticamente. Já a pesquisa qualitativa é um método mais subjetivo,
que envolve examinar e refletir sobre as percepções dos atores organizacionais para
obter entendimento de atividades sociais e humanas (Collis & Hussey, 2005).
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3.2 Modelo de pesquisa

Para a construção do modelo de pesquisa, considerou-se o papel estratégico da
gestão de pessoas (Dutra, 2002), que tem como um dos indicadores o turnover.
Este é entendido como o desligamento voluntario ou não dos empregados de uma
uma empresa, em determinado período (Mobley, 1992). Para a análise dos fatores
causadores do turnover optou-se pelo modelo desenvolvido por Mobley (1992), que
ressalta ser importante identificar os antecedentes ou determinantes do turnover,
agrupados em quatro categorias potencialmente relevantes para o fenômeno:
contexto econômico, variáveis organizacionais, variáveis individuais relacionadas e
não relacionadas ao trabalho e as variáveis integrativas. Adaptou-se esse modelo
agrupando-se as três primeiras categorias, utilizando-se o construto clima
organizacional. Pesquisas comprovam a relação entre componentes do clima - como
satisfação, motivação, qualidade de vida e outros - e o turnover. Macedo (2008)
constatou a correlação direta entre o clima organizacional e o turnover, sustentando
a opção desta investigação de relacionar os dois construtos.

Nesta pesquisa, conceitua-se clima como sendo a qualidade ou propriedade do
ambiente empresarial, percebida ou experimentada pelos membros da organização
e que influenciam o seu comportamento, conforme Souza (1978), analisado a partir
de quatro categorias, conforme modelo proposto pela FIA/PROGEP (2014):
identidade; satisfação/ motivação; aprendizado/ desenvolvimento e liderança. A
intenção de turnover é utilizada como medida, na impossibilidade de mensuração
direta dos antecedentes com os desligados da empresa, sendo entendida como a
probabilidade estimada (subjetiva) de o empregado deixar ou querer deixar a
empresa (Siqueira et al., 1997); Siqueira, 2014). Optou-se por utilizar a Escala de
Intenção de Rotatividade (EIR), desenvolvida e validada pela referida pesquisadora
e colaboradores. A EIR avalia o grau em que um indivíduo elabora planos sobre a
saída da empresa em que trabalha, por meio de três indagações: se o indivíduo
pensa, planeja ou tem vontade de sair da empresa onde trabalha.
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Baseado, portanto, em Dutra (2002), Mobley (1992), FIA/PROGEP (2014), Macedo
(2008), Siqueira et al.(1997) e Siqueira (2014), elaborou-se o modelo que guia tanto
a coleta como a análise dos dados, conforme apresentado na Figura 3.

Fatores do Contexto Econômico:
Economia, balança comercial, produto nacional bruto, nível inflacionário, mercado de
trabalho e níveis de emprego e desemprego no pais e na região da pesquisa.
Gestão de Pessoas/Fatores organizacionais
Identidade

Satisfação e Motivação
Clima
Aprendizado e
Desenvolvimento
Liderança

Fatores Individuais:
Sexo
Idade
Escolaridade
Tempo na empresa
Tempo no cargo

Intenção de
turnover

Figura 3 – Modelo de pesquisa.
Fonte: elaborado a partir Dutra (2002), Mobley (1992), Fischer & Dutra (2014), Macedo (2008),
Siqueira, Gomide, Marques & Moura (1997), Siqueira (2014).

Os fatores externos referem-se ao contexto econômico, destacando-se níveis de
emprego e desemprego, taxas de vagas existentes, produto nacional bruto, balança
comercial e nível inflacionário. Para Mobley (1992, p. 107), "os índices econômicos
que se relacionam à demanda e oferta no mercado de trabalho são os de particular
interesse para o estudo do turnover”.

Em relação aos fatores organizacionais, que se inserem nas políticas e práticas de
gestão de pessoas, analisam-se as características das empresas de acordo com as
categorias propostas por Mobley (1992), utilizando-se questionário que avalia o
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clima organizacional, desenvolvido pela FIA/PROGEP (Fischer & Dutra, 2014). A
categoria identidade verifica a relação dos empregados com a estratégia e o negócio
da empresa e o quanto a empresa corresponde a seus valores pessoais. Satisfação
e motivação incluem itens como salário, bônus, o trabalho em si, o ambiente físico e
as perspectivas de crescimento que a empresa oferece. Aprendizado e
desenvolvimento apresentam fatores relacionados a treinamento e desenvolvimento,
educação corporativa e oportunidades de promoção. A liderança está relacionada à
percepção dos empregados sobre os seus superiores no tocante à habilidade de
comunicação,

a

quanto

eles

estimulam

o

time

a

se

desenvolverem

profissionalmente, se são confiáveis, justos e coerentes em seu discurso e atitudes.

Os fatores individuais, mensurados junto com a escala de clima, envolvem fatores
demográficos e pessoais, que apresentam correlações com a intenção de turnover,
avaliada por meio da EIR. Elevado número de pesquisas identificou características
individuais ou pessoais como preditores de rotatividade. Entre as características
mais comumente analisadas estão idade, educação e tempo de empresa (Arnold &
Feldman, 1982; Cotton & Tuttle, 1986; Lee & Mowday, 1987; Mowday,1982;
recuperado de: http://www.ukessays.com/ essays/management/the-description-ofemployee-turnover-management-essay.php).

Portanto, a partir do modelo proposto, considera-se que as categorias formadoras
identidade, satisfação/ motivação, aprendizado/ desenvolvimento e liderança
apresentam correlação positiva com o clima organizacional, sendo preditoras da
intenção de turnover, juntamente com fatores individuais. Os fatores de contexto
também influenciam a intenção de turnover. Podem-se levantar as seguintes
hipóteses de pesquisa:

H1) clima organizacional, analisado pelas categorias identidade, satisfação/
motivação, aprendizado/ desenvolvimento e liderança, é preditor da
intenção de turnover;
H2) fatores individuais são preditores da intenção de turnover.
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3.3 Unidade de análise e de observação/ população e amostra

A unidade de análise desta pesquisa é o frigorífico de Palmeiras de Goiás, do Grupo
Pif Paf Alimentos. Inaugurada em 2011, essa unidade ainda não conseguiu atingir os
resultados previstos em função da excessiva rotatividade, sendo, portanto, um
objeto de análise singular, além de extremamente importante para o grupo a sua
estabilização econômica e financeira.

Constituem o universo ou população os 1.545 funcionários do Frigorífico de
Palmeiras de Goiás. Um universo ou população é definido por Gil (1999) como um
conjunto de elementos que possuem determinadas características.

O questionário foi aplicado à totalidade da população. Mesmo existindo ampla
campanha de sensibilização para participação na pesquisa, a resposta ao
questionário era opcional, tendo-se obtido 641 questionários completamente
preenchidos. Assim, esta amostra caracteriza-se por ser não probabilística por
conveniência (Vergara, 2009).

Aproximando a seleção utilizada por uma seleção por amostragem aleatória simples,
a margem de erro "global" máxima resultante, conforme proposto por Soares, Farias
& Cesar (2002), é de cerca de 3,0 pontos percentuais para estimativas de
proporções, conforme fórmula-cálculo do tamanho da amostra por seleção aleatória
simples.

=

. . (1,96)2
. . (1,96)2 + ( − 1).

2

(3)

Sendo:
a) O valor E refere-se à margem de erro;
b) p é a estimativa preliminar da proporção de interesse e Q = 1-P. Devido à
insuficiência preliminar de estimativa para as proporções desejadas, o
produto PQ foi substituído pelo seu valor máximo: 0,25;
c) N é o tamanho do universo em questão, que era de 1.545 no momento da
pesquisa;
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d) n é o tamanho da amostra que na presente situação é 641; e
e) 1,96 é o valor referente ao nível de confiança de 95%.

Portanto, a amostra de 641 respondentes é considerada adequada, com nível de
confiança de 95% e erro amostral de 3%.

Na etapa qualitativa, foram entrevistados os seis coordenadores da área da diretoria
industrial que trabalham nos dois turnos da operação e que cuidam dos setores de
produção do frigorífico, o gerente industrial, gestor dos seis coordenadores, o
gerente administrativo, o gerente de manutenção, o gerente de recursos humanos e
o diretor industrial do frigorífico. No total, foram entrevistados 11 empregados que
trabalham na unidade pesquisada, com o objetivo de buscar o ponto de vista destes
em relação aos motivos da intenção do turnover na unidade, complementando-se os
resultados quantitativos.

Ainda com o propósito de ampliar a confiabilidade do resultado e considerando os
participantes como sujeitos ativos deste estudo, foi adotado também como técnica
de coleta de dados o grupo focal. Os grupos focais, conforme Kitzingen (1994),
possibilitam aos participantes explorar seus pontos de vista a partir de reflexões
sobre determinado fenômeno social. Em seu próprio vocabulário, geram suas
próprias perguntas e buscam respostas pertinentes à questão sob investigação.
Desse modo, o grupo focal pode atingir um nível reflexivo que outras técnicas não
conseguem alcançar, revelando dimensões de entendimento que, frequentemente,
permanecem inexploradas pelas técnicas convencionais de coleta de dados. O
grupo focal foi composto de 30 empregados, visando aprofundar na compreensão
dos fatores causadores da intenção do turnover, por meio da análise dos resultados
da pesquisa.

3.4 Técnica de coleta de dados

Visando entender o contexto econômico e fatores de mercado que possam estar
influenciando a intenção de turnover, foram analisados documentos secundários,
que consistem em informações já existentes em diversas fontes, tanto internas como
externas à empresa pesquisada (Collis & Hussey, 2005). A análise desses dados é
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importante, pois segundo Mobley (1992) existe relação visível entre as taxas de
turnover e o contexto econômico, incluindo os níveis de emprego-desemprego.
March & Simon (1958, p. 100) destacam que “praticamente sob qualquer condição, o
fator de previsão unitário mais acurado do turnover da força de trabalho é a situação
econômica”.

Os dados foram provenientes de: Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA);
Portal da Avicultura Brasileira (AVEWORLD); Food and Agriculture Organization of
United Nations (FAO); relatórios do Governo de Goiás e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE); Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de
Goiás (SEGPLAN); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED); Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT); Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e Fundo
Monetário Internacional (FMI), bem como nos relatórios gerenciais do RH de 2011 a
2014 (Pif Paf Alimentos,2014) da empresa pesquisada.

Para coleta dos dados quantitativos foi utilizado o questionário estruturado, cujo
objetivo, segundo Collis & Hussey (2005), é extrair respostas confiáveis de uma
amostra escolhida. A editoração e formatação do questionário foram feitas pela
equipe de comunicação da empresa, que cuidou de todo o material impresso,
seguindo as instruções de Collis & Hussey (2005) para questionário estruturado.

O questionário para avaliar o clima organizacional nesta pesquisa foi adaptado a
partir do instrumento da FIA/PROGEP (Fischer & Dutra, 2014). O questionário,
composto de 65 questões, foi adaptado à realidade da empresa pesquisada e foram
inseridas oito questões: Q11, Q38, Q67 a Q72. Ainda, foram adicionadas as
questões Q74 a Q76, baseadas nas três questões da EIR construída e validada por
Siqueira et al.(1997) e revisada por Siqueira (2014).

O instrumento da FIA/PROGEP, denominado Índice de Felicidade no Trabalho (IFT),
é utilizado desde 2006 para estabelecer um ranking das 150 melhores empresas,
publicado anualmente pela Editora Abril, Revista Exame Você S.A. - “As Melhores
Empresas para Você Trabalhar no Brasil”. Do IFT, composto pelo IQAT e IQGP,
foram utilizadas as questões do IQAT, que avalia a percepção do empregado sobre
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a empresa, nos moldes de diagnóstico de clima organizacional. Conforme discutido,
esse instrumento tem ampla fundamentação teórica, sendo a pesquisa coordenada
pelos professores da USP André Fischer e Joel Dutra (Pesquisa FIA/PROGEP,
2014). Para sua utilização, foi solicitada aprovação ao Professor Dr. André Fischer
(Apêndice A).

A escala EIR é composta de três frases, que levam o trabalhador a declarar o
quanto ele pensa, planeja e tem vontade de, no futuro, deixar de trabalhar na
empresa com a qual mantém vínculo formal. Essa escala foi utilizada por diversos
estudos no Brasil, como os de: Carmo (2009), Carmo & Oliveira (2010), Ferreira &
Siqueira (2005), Melo & Oliveira (2008) e Polizzi Filho & Siqueira (2012), atestando a
sua validade e justificando-se a sua escolha para este estudo.

No processo de validação da escala, conforme descrito em Siqueira (2014), os três
itens da EIR foram submetidos a 216 trabalhadores que atuavam, em média, há
quatro anos em suas respectivas empregadoras do setor privado ou público. Para
sua validação, foi realizada análise fatorial exploratória, incluindo análises
preliminares, como o teste Kaiser-Meyer-Olin (KMO) e o Teste de Esfericidade de
Bartlett. A extração de um fator foi feita pelo método Principal Axis Factoring (PAF).
As análises preliminares informaram um KMO de 0,772 e o teste de esfericidade de
Barlett produziu um qui-quadrado igual a 669,102 (gl=3; p<0,01, dando conta de que
uma matriz de dados poderia ser submetida a análises fatoriais. O fator extraído
explicou 91,475% da variância total, com autovalor de 2,617. Não tendo sido
solicitada rotação de valores, na matriz fatorial os três itens produziram cargas
fatoriais de 0,95 a 0,91 no fator extraído. O cálculo do índice de precisão (Alfa de
Cronbach) da medida foi de 0,95, considerado altamente satisfatório, visto que
ultrapassa o valor crítico de 0,70 (Nunnally, 1970).

Objetivando ainda traçar o perfil demográfico e profissional dos respondentes, foram
inseridas 12 questões: gênero; idade; estado civil; número de filhos; existência de
algum tipo de deficiência; faixa salarial; grau de instrução; setor de atuação; cargo
ocupado na empresa; turno de trabalho; tempo de trabalho na empresa; e, por fim,
tempo de trabalho na unidade atual. Tais aspectos, além de considerados no modelo
de Mobley (1992), são abordados por outros autores como variáveis antecedentes
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do

turnover.

Conforme

citado,

alto

número

de

pesquisas

correlacionam

características individuais ou pessoais com a rotatividade, ressaltando-se como
características mais comumente correlacionadas a idade, educação e tempo de
empresa (Arnold & Feldman, 1982; Cotton & Tuttle, 1986; Lee & Mowday, 1987;
McBey

&

Karakowsky,

2000;

Mowday,

1982;

recuperado

de:

http://www.ukessays.com/essays/management/the-description-of-employeeturnover-management-essay.php). No estudo sobre intenção de turnover, Raihan
(2012) encontrou que sexo e idade influenciam significativa e positivamente as
intenções de turnover. Para Essays (2013) também são considerados como motivos
para intenção de turnover a vontade do indivíduo de permanecer mais tempo com a
família, baixo salário e benefícios e falta de boas condições no trabalho. Justifica-se,
portanto, a inserção de fatores individuais no questionário.

Assim, no questionário aplicado (Apêndice B), a primeira seção teve 12 questões
que visaram à identificação dos fatores individuais. Na segunda seção, a primeira
questão visou identificar a percepção do empregado sobre o que é uma empresa
ideal (não necessariamente a empresa em que ele trabalha). As 75 questões
seguintes foram divididas de acordo com as respectivas categorias, conforme
Tabela 4:

Tabela 4
Categorias de análise e questões
Categoria

Questões

Identidade

Q2 a Q11

Satisfação e Motivação

Q12 a Q39

Aprendizado e Desenvolvimento

Q40 a Q53

Liderança

Q54 a Q73

Intenção de Rotatividade

Q74 a Q76

Fonte: elaborado pela autora (2014).

A aplicação do questionário ocorreu do dia 10 a 13 de novembro de 2014, na sala de
treinamento das instalações do frigorífico, em horário específico, dentro da jornada
de trabalho dos empregados. Foi conduzida pela pesquisadora, que contou com o
apoio da equipe de recursos humanos local. As instruções de preenchimento foram
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lidas e explicadas pela pesquisadora, evitando preenchimento não adequado do
questionário e, por conseguinte, a impossibilidade de sua utilização. Manteve-se o
anonimato de todos os respondentes (do questionário, das entrevistas e do grupo
focal), procurando, assim, evitar viés nos resultados da pesquisa, decorrentes de
possível temor por parte dos empregados da unidade em se manifestar em relação a
questões mais delicadas na relação com a empresa. O tempo de preenchimento foi
em torno de 45 a 60 minutos e acredita-se que seja em função do tamanho do
questionário.

O pré-teste do questionário foi realizado com 40 empregados da unidade, escolhidos
aleatoriamente. Tal etapa teve por finalidade verificar se as instruções de
preenchimento estavam claras, bem como o entendimento das questões e da
semântica utilizada, tendo-se detectado crítica à extensão do questionário. Apesar
da extensão e demora no preenchimento, os resultados gerados são consistentes e
justificam o esforço, tendo-se optado por manter todas as perguntas.

Entretanto, durante a aplicação à população (1.545), predominantemente do nível
operacional, foram apurados outros problemas que não haviam sido identificados na
fase de pré-teste:

a) Na Q1, da segunda seção - "O que faz com que eu considere uma empresa
um excelente lugar para se trabalhar", a equipe de RH e a pesquisadora
precisaram explicar para todos os respondentes que eles tinham que marcar
três alternativas. Houve muita dificuldade em entender que a questão não se
referia à empresa na qual eles trabalhavam e que tinham de escolher, dentro
das opções apresentadas, três que eles consideravam mais importantes.
Atribuem-se tais dúvidas ao fator escolaridade dos colaboradores das áreas
operacionais;
b) na Q6 sobre a faixa salarial, os respondentes da área operacional tiveram
dificuldade de se enquadrar nos intervalos de salários. Alguns entendiam que
deveriam considerar o salário líquido, outros com horas extras, etc.
c) na Q7 sobre o grau de instrução, detectou-se que os respondentes da área
operacional não sabiam o que era ensino fundamental, levando-os a buscar
tal esclarecimento com os aplicadores do questionário;
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d) na Q8, setor de atuação, verificou-se que os respondentes da área
operacional tiveram muita dificuldade em identificar a qual diretoria eles
pertenciam;
e) para os respondentes da área operacional as questões Q11 e Q12 ficaram
muito parecidas pois, para eles, trabalhar na unidade onde estão lotados e na
empresa pesquisada significava a mesma coisa;
f) as questões Q68 até a Q73 foram consideradas muito difíceis de entender
pelos respondentes da área operacional; a maioria deles não tinha condições
de avaliar sua diretoria e talvez isso tenha ocorrido por não terem acesso às
informações relativas à diretoria e à empresa. No entanto, para os
respondentes ligados à área administrativa e gestão, não houve dificuldade
de compreensão;
g) muitos respondentes deixaram as questões Q74 a Q76 em branco,
provavelmente pela sua localização no final do questionário e cansaço devido
à extensão do questionário. Outros respondentes não entenderam que tinham
que marcar somente uma resposta, levando a pesquisadora e a equipe de RH
a intervir inúmeras vezes para facilitar o entendimento. O formato de
resposta, por ser diferente das questões anteriores, também dificultou o
entendimento e preenchimento. A pesquisadora acredita que tais questões
não eram difíceis de serem interpretadas e, por serem questões importantes
para o estudo, elas deveriam estar no início do questionário.

Tais aspectos devem ser levados em consideração na elaboração e/ou utilização de
futuros estudos.

Levando-se em consideração a importância de se investigar em conjunto e combinar
aspectos

quantitativos

e

qualitativos,

que

podem

contribuir

para

melhor

compreensão dos resultados obtidos (Yin, 2005), após a análise dos resultados da
pesquisa

quantitativa

foram

realizadas

as

11

entrevistas

individuais

semiestruturadas com os gestores da unidade e realizados três grupos focais.
Segundo Gonçalves & Meirelles (2004), tal combinação é aconselhada por diversos
autores, pois problemas em Ciências Sociais Aplicadas são complexos e requerem
um pluralismo metodológico, combinando métodos de investigação quantitativos
com métodos qualitativos.
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Para as entrevistas com os 11 gestores, seguiu-se o roteiro baseado no modelo de
pesquisa (Apêndice C), discutindo-se os principais aspectos dos resultados dos
questionários. As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente,
garantindo-se o anonimato do entrevistado.

Nos grupos focais, cada um formado por 10 empregados da unidade, conduzidos
pela pesquisadora com o apoio do RH, foram analisados os fatores causadores de
turnover. A partir dos resultados encontrados com os debates entre os participantes,
gravados e transcritos pela equipe de Rh, foram criados planos de ação para serem
adotados na unidade pesquisada, com o objetivo de contribuir nas reduções do
indicadores de turnover da unidade pesquisada.

Os grupos focais, conforme Kitzingen (1994), possibilitam aos participantes explorar
seus pontos de vista, a partir de reflexões sobre um determinado fenômeno social,
em seu próprio vocabulário, gerando suas próprias perguntas e buscando respostas
pertinentes à questão sob investigação. Desse modo, o grupo focal pode atingir um
nível reflexivo que outras técnicas não conseguem alcançar, revelando dimensões
de entendimento que, frequentemente, permanecem inexploradas pelas técnicas
convencionais de coleta de dados.

3.5 Técnicas de análise dos dados
Os dados quantitativos foram tabulados e analisados por meio do programa
Statistical Package for Social Science (SPSS), utilizando técnicas estatísticas
descritivas e multivariadas.

Para descrição do perfil dos respondentes, foram utilizadas distribuição de
frequência, indicando-se a porcentagem de ocorrência dos dados pesquisados. A
percepção dos respondentes sobre o clima organizacional foi apresentada por meio
da média das respostas avaliadas em uma escala de um a cinco.

Como no presente estudo utilizou-se amostra para avaliar em que níveis se
encontram os itens que compõem as dimensões estudadas, construiu-se um
intervalo de confiança. Tendo-se em mente também que os itens foram avaliados

71

numa escala, admitiu-se que médias superiores a 3,0 indicam grau alto de
concordância com a afirmativa. Em se tratando de intervalos de confiança, média
superior a 3,0 configura-se num limite inferior acima do patamar. Intervalos de
confiança estão associados a um grau de confiança, que é uma medida da certeza
de que o intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional (Soares et
al., 2002). Para a apresentação dos itens medidos em escala de Likert, bem como
posteriormente os construtos provenientes do modelo, utilizou-se um intervalo de
confiança de 95%.

Para avaliação do modelo proposto, com base nas variáveis definidas para cada
construto, utilizou-se a técnica de modelagem de equações estruturais, que permite
representar conceitos não observados e estimar múltiplas e inter-relacionadas
relações de dependência e sua utilização (Hair, Anderson, Tathan & Black, 2005). O
modelo de equações estruturais permite a incorporação de variáveis latentes, ou
seja, variáveis que não são medidas diretamente, como no caso desta pesquisa.
Pode-se dizer que uma variável latente representa um conceito teorizado, não
observável, mas que pode ser aproximado por variáveis mensuráveis (manifestas),
segundo Hair et al. ( 2005). O diagrama de caminhos apresenta os relacionamentos
entre as variáveis latentes propostas, conforme modelo apresentado anteriormente
na Figura 3.

O modelo de equações estruturais divide-se em dois modelos: o modelo de
mensuração e o modelo estrutural. No modelo de mensuração, as variáveis
manifestas, coletadas no questionário, constituem indicadores para as variáveis
latentes (construtos). O relacionamento de tais itens com as respectivas variáveis
latentes constitui o modelo de mensuração; e o relacionamento entre duas ou mais
variáveis latentes, o modelo estrutural (Hair et al., 2005). Dessa forma, o modelo de
equações estruturais utilizado é a junção do modelo de mensuração e o modelo
estrutural. São estimados coeficientes para cada tipo de relacionamento. Tais
coeficientes funcionam como as cargas fatoriais da análise fatorial exploratória,
representando a correlação simples entre o item medido no questionário e o
construto (modelo de mensuração) ou entre construtos (modelo estrutural). Assim,
os coeficientes são números que variam de -1 a 1 e quanto maior em magnitude,
maior o relacionamento entre o item e seu respectivo construto. Além de tais
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relacionamentos (concernentes às setas do diagrama de caminhos), foi avaliada no
modelo a porção (R2) da variabilidade da variável latente endógena que é explicada
pela(s) exógena(s) (Hair et al., 2005).

No caso desta pesquisa, a modelagem utilizada pode ser definida como a de
geração de modelos, conforme Joreskog & Sorbom (1993), citados em Brei &
Liberali Neto (2006), ou seja, foi avaliada a significância estatística do modelo
proposto, com o intuito de comprovar ou não as hipóteses formuladas, podendo o
modelo ser modificado com o intuito de descobrir um que possuísse sentido teórico
e razoável correspondência estatística. Conforme sugerido por Kline (2005), citado
em Milan & Toni (2012), é justificável que se procedam a reespecificações no
modelo, pois é pouco provável que um modelo especificado, em um primeiro
momento, torne-se uma representação plausível dos dados.

Optou-se, neste estudo, pelo método Partial Least Squares (PLS), utilizando-se o
software SmartPLS 3.0 e o modelo foi inserido tal qual foi concebido na
argumentação teórica apresentada na Figura 3. O PLS é um método alternativo de
utilização para a estimação das equações estruturais, que se mostra mais flexível,
não exigindo normalidade multivariada das variáveis e ainda trabalha com um
tamanho de amostra mais reduzido que o método LISREL (Chin, 1998).

Segundo Henseler, Ringle & Sinkowics (2009), a avaliação de um modelo utilizando
o método PLS (estimado pelo SmartPLS 3.0) deve ser realizada em duas etapas. A
primeira etapa constitui a avaliação do modelo de mensuração. O primeiro critério a
ser avaliado é a confiabilidade da consistência interna. Chin (1998) indica que a
mesma deve ser avaliada prioritariamente segundo a confiabilidade composta e que
tal valor deve ser superior a 0,7. Churchill (1979), citado em Henseler et al. (2009),
recomenda eliminar indicadores do modelo de mensuração se sua carga for menor
que 0,4 e se sua retirada aumentar significativamente a confiabilidade composta.

Conforme indicado por Henseler et al. (2009), após a avaliação da confiabilidade do
modelo de mensuração, é importante avaliar sua validade. Nesse sentido, dois
subtipos são usualmente verificados: validade convergente e validade discriminante.
A validade convergente significa que a série de indicadores representa um e o
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mesmo construto, que pode ser demonstrado pela sua unidimensionalidade. Para
verificar a validade convergente, Fornell & Larcker (1981) propõem o uso da
variância extraída (AVE), sugerindo que tal valor deve ser no mínimo de 0,5. Valores
acima desse patamar indicam que a variável latente está habilitada a explicar mais
de 50% da variabilidade dos seus indicadores.

No processo de validação do modelo de mensuração, a última etapa realizada foi a
de validação discriminante. Tal validação possui um conceito complementar ao da
validação convergente: espera-se que dois conjuntos de indicadores (que
representam dois conceitos teoricamente diferentes) não formem um fator
unidimensional. Dois critérios para realização da validação discriminante são
propostos. O primeiro consiste na avaliação das cargas cruzadas dos indicadores,
da qual se espera que cada item possua carga mais alta junto ao construto ao qual
pertence do que em qualquer outro (Henseler et al., 2009). Na segunda proposição,
são obtidas as raízes quadradas das AVEs e seus valores são comparados com as
correlações entre os diversos construtos. Quando a AVE é superior às correlações,
pode-se afirmar que existe a validade discriminante.

A segunda etapa da validação de um modelo de equações estruturais, conforme
Henseler et al. (2009), baseia-se na avaliação do modelo estrutural. Nesse sentido,
foi obtido o coeficiente de determinação (R2) para a relação entre os construtos
clima e intenção de turnover. O coeficiente R2 encontrado funciona da forma similar
que a verificada na regressão linear, ou seja, indica a porção da variabilidade
explicada da intenção de turnover pelo clima. É um número que pode variar de zero
a um (0% a 100%), no qual valores mais próximos de um indicam que uma maior
porção da variabilidade é explicada.

Para a avaliação dos escores dos construtos com variáveis de perfil de forma
bivariada, como todos os itens foram mensurados em uma escala de um a cinco, ter
o escore fatorial na mesma escala de seus indicadores facilita a interpretação dos
resultados. Para tanto, transformaram-se os escores padronizados (análise fatorial)
obtidos pelas equações estruturais para a escala dos itens. Tal procedimento foi
formalizado por Fornell & Larker (1991) e detalhado por Tenenhaus & Vinzi (2005).
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Foram utilizadas estatísticas descritivas e a análise Chi-Square Automatic Interaction
Detector (CHAID) para avaliação da existência de diferenças significativas entre os
construtos considerados no estudo e variáveis de perfil. Tal técnica proposta por
Kass (1980) permite avaliar o relacionamento entre uma variável dependente e
outras em nível categórico ou contínuo e o resultado é apresentado em forma de
árvore, indicando as variáveis preditoras que estão mais associadas à variável
dependente. Os subconjuntos resultantes apresentam mais homogeneidade
internamente em relação à variável dependente e com a maior heterogeneidade
possível entre os subconjuntos formados. Os critérios de divisão ou agrupamento
utilizados nessa técnica foram fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem
significativa diferença ao se utilizar o teste qui-quadrado (no nível de 5%).

Para análise dos dados qualitativos, respaldadas pelo referencial teórico, utilizou-se
como técnica a análise de conteúdo. Segundo Bardin (1977), é uma técnica de
análise das comunicações que avalia o que foi dito nas entrevistas e grupo focal ou
observado pela pesquisadora. Para análise do material, deve-se classificá-los em
temas ou categorias que auxiliem na compreensão do que está por trás dos
discursos (Mozzato & Grzyvski, 2011). A análise de conteúdo, segundo Bardin
(1977), é organizada em três fases: pré-análise; exploração do material; tratamento
dos resultados, inferência e interpretação.

Na primeira etapa, a pré-análise, organizou-se todo o material a ser analisado, com
vistas a torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Seguiu-se a
exploração do material das entrevistas e grupo focal que foram categorizados
segundo o modelo proposto. A partir do agrupamento das informações, elaborou-se
o texto, que foi confrontado com a teoria de maneira a dar-lhe significação.

Concluindo este capítulo, a Tabela 5 apresenta a estratégia de análise dos dados,
que consiste na ligação entre objetivos específicos, autores que darão suporte à
análise desses objetivos, o tipo de pesquisa que será realizado em cada etapa e,
finalmente, o instrumento de coleta a ser usado ou a fonte para obtenção dos dados.
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Tabela 5
Estratégia de análise dos dados do presente estudo
Objetivos específicos

Autores

Caracterizar os fatores Mobley (1992)
de contexto econômico Price (1977 como citado em
causadores de turnover Mobley, 1992)
Dutra (2002)
Pacheco (2006)
Fischer (2002)
Albuquerque (2002)
Identificar a intenção
de turnover dos
funcionários do
frigorífico de Palmeiras
de Goiás da Pif Paf
Alimentos

Siqueira et al. (1997)
Siqueira (2014)
Becker & Gerhart (1996)
Marras (2009)
Kramer (2010)
Luz (2003)

Identificar as variáveis
de clima organizacional
causadoras
da
intenção de turnover

Mobley (1992)
Siqueira et al. (1997)
Wood Jr. (2004)
Dutra (2002)
Milkovich & Boudreau (2009)
Lucena (1995)
Souza (1978)
Cintra & Pedroso (2010)
Robins (2009)
Rosa & Ibdawi (2012)
Eckert,Mecca,Denicol &
Giacomet (2011);

Identificar a relação
entre fatores
individuais e a intenção
de turnover

Mobley (1992)
Wood Jr. (2004)
Siqueira (2014)
Santos & Oliveira (2007)
Campos & Mailik (2008)
Dutra (2002)

Verificar a percepção
dos gestores da
unidade quanto aos
fatores causadores da
intenção de turnover

Mobley (1992)
Dutra (2002)

Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014).

Coleta de dados

Análise dos
dados

Pesquisa Documental
Roteiro de Entrevista
(questões 1 a 12);
Grupo Focal

Análise
Documental e
Análise de
Conteúdo

Questões 74 a 76

Estatística
Descritiva e
Multivariada

Questões 1 a 73

Estatística
Descritiva e
Multivariada

Questões Perfil

Estatística
Descritiva e
Multivariada

- Roteiro de Entrevista
(1 a 12);
- Grupo focal

- Análise de
Conteúdo
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados

Este capítulo inicia-se apresentando os fatores de contexto econômico causadores
de turnover. Em seguida, avalia-se a amostra-outliers, caracteriza o perfil da
amostra, retrata a percepção dos respondentes em relação à intenção de turnover,
demonstra a percepção dos pesquisados em relação ao clima organizacional,
abarca os fatores individuais e intenção de turnover, valida o modelo desenvolvido
para o estudo e, por fim, apresenta os resultados da análise qualitativa.

4.1 Fatores de contexto econômico causadores de turnover

Tendo como referência o modelo de pesquisa, apresenta-se nesta seção dados
sobre a economia e produção do setor, geração de empregos e níveis de emprego e
desemprego e mercado de trabalho no país e na região da pesquisa.

A empresa pesquisada, o frigorífico de Palmeiras de Goiás do Grupo Pif Paf
Alimentos, localizado no estado de Goiás, enquadra-se no tipo de indústria de
transformação de alimentos. Seu processo produtivo compreende o abate de aves
para obtenção de carnes e derivados destinados ao consumo humano. Essa
operação, bem como os demais processamentos industriais de carne, são
regulamentados por uma série de normas sanitárias destinadas a dar segurança
quanto aos alimentos aos consumidores (Pacheco, 2006). O grupo Pif Paf, conforme
a ABPA (2014), encontra-se na oitava posição no ranking das maiores empresas
brasileiras no setor de processamento de aves, suínos, massas e vegetais.

O setor avícola tem expressividade na economia nacional, sendo responsável pela
geração de 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos, pela movimentação de R$
36 bilhões em negócios, e participação em 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A
avicultura no país deverá apresentar intenso crescimento nos próximos anos. E até
2023 a produção de carne de frango deve crescer, em média, 3,9% ao ano, tendo
passado de 138 milhões de aves abatidas em 2003 para 271 milhões em 2009, com
média de 11,9% de crescimento ao ano (ABPA, 2014). A fabricação de produtos
alimentícios no geral teve crescimento na ordem de 12,6%, segundo dados do IBGE
(2014).
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Nona economia brasileira, com PIB de 96,7 bilhões, o estado de Goiás tem tido
expressivo crescimento econômico, que deu um salto de 59% nos últimos 10 anos
superando a média brasileira de 43%. Tal resultado se deve à evolução do
agronegócio e do comércio e também ao crescimento e diversificação do setor
industrial, que pode ser atribuído à agressiva política de incentivos, com uma série
de programas de fomento, que incentivam a implantação de indústrias, o
empreendedorismo e a inovação (IBGE, 2014).

Foram esses incentivos fiscais oferecidos pelo estado de Goiás e a proximidade da
região produtora de grãos (milho e soja), que são muito representativos no custo dos
produtos vendidos pela Pif Paf, os fatores determinantes para a construção da
unidade, localizada na cidade de Palmeiras de Goiás (Pif Paf Alimentos, 2014).

O crescimento da economia goiana tem se refletido também no ganho de renda de
sua população. A renda média em Goiás era de R$ 583,29 em 2004 (atualizado para
valores de 2012), atingindo R$ 895,39 em 2012, com crescimento médio anual de
5,5% acima da inflação. Esse resultado foi superior à expansão da renda domiciliar
per capita do Brasil nesse período, que foi de 5% anual. A renda dos 10% da
população mais pobre cresceu 113,98%, descontada a inflação, enquanto a renda
dos 10% mais ricos avançou 21,85%, revelando diminuição das desigualdades entre
rendimentos dos goianos (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD/
IBGE, 2014). Dados do IBGE (2014) indicam que 11% da força de trabalho no
Centro-Oeste são analfabetos, 51% possuem ensino fundamental incompleto, 14%
ensino médio incompleto, 17% superior incompleto e 7% superior completo. Nesse
sentido, pode-se afirmar que predomina no estado a mão-de-obra pouco qualificada,
com a entrada tanto na economia como no mercado de trabalho da população mais
pobre.

De forma geral, de 2003 a 2013, o mercado de trabalho brasileiro passou por
mudanças profundas. Pode-se destacar a alteração na taxa de desemprego, medida
pela Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do IBGE (2014), que passou de 12,4%
para 5,4% no conjunto das principais regiões metropolitanas brasileiras, a menor
média anual histórica, de acordo com os dados da atual metodologia iniciada em
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março de 2002. Considerando-se as heterogeneidades regionais do país, segundo a
PME (IBGE, 2014) a menor taxa de desemprego é observada nas regiões onde o
mercado de trabalho é mais estruturado: no Sul, 4,2%, seguido pelo Centro-Oeste,
com 5,8%. No outro extremo, o Nordeste, com 9,4% de desempregados.

Esse comportamento de queda da taxa de desemprego difere do observado na
maior parte dos países, sobretudo nos desenvolvidos, que ainda sofrem os efeitos
da crise financeira internacional iniciada em 2001. De acordo com o Fundo
Monetário Internacional (FMI, 2014), o desemprego nos Estados Unidos da América
(EUA), em 2013, foi de 7,4%, acima da taxa de 5,8% registrada em 2008; na união
Europeia atingiu 12,1% em 2013 e 7,7% em 2008.

O nível atual do desemprego no Brasil tem suscitado debate entre os especialistas
sobre a situação do mercado de trabalho e vem ganhando corpo a avaliação de que
o país estaria em pleno emprego. Vale ressaltar que nos últimos anos grande parte
da queda do desemprego no país não resulta de uma robusta geração de postos de
trabalho, consistente com o modesto crescimento do PIB, especialmente depois de
2009, mas sim da redução da taxa de crescimento da mão-de-obra. Por isso, a
utilização da medida de ociosidade deve ser feita com cuidado, observando-se que
sofre também influência de alterações da demanda e oferta de mão-de-obra
(PME/IBGE, 2014).

Analisando-se a geração de emprego formal em Goiás, observa-se que também
acompanhou o desempenho do PIB ao expandir-se em média anual de 7,2% no
período de 2002 a outubro de 2013, com geração média de 67.316 empregos
anuais. Quando tomado o período de 2011 a 2013, o total de empregos gerados
resulta em 225.374 e a média anual salta para 75.125. De janeiro a outubro de 2013,
foram abertas 88.950 vagas formais, representando acréscimo de 7,7% em relação
ao ano anterior, superior ao nacional, que foi de 3,7%. O dinamismo da atividade
econômica causou ganhos nos números do mercado de trabalho formal, o que
conferiu ao estado de Goiás o estoque de 1.539.015 trabalhadores formais em 2013.
Esse resultado fez com que o estado alcançasse o primeiro lugar em termos
relativos e o sétimo lugar em termos absolutos na geração de emprego formal entre
as 27 unidades da federação (Goiás, 2014).
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No acumulado de 2013, o emprego na área industrial no estado teve aumento de
36,28%, respondendo por 43,28% do total de empregos gerados. Esse fato decorre
principalmente de expansão da indústria de transformação, incluída a fabricação de
produtos alimentícios (10,13%) e da construção civil (14,71%) (Goiás, 2014). A taxa
de crescimento de empregos formais vinculados à indústria nos últimos 10 anos, no
estado de Goiás, superou a taxa brasileira (Brasil, 2014).

Pode-se concluir que o mercado de trabalho na região na qual o frigorífico de
Palmeiras de Goiás do Grupo Pif Paf Alimentos está instalado apresenta condições
que podem aumentar o índice e a intenção de turnover. Entendendo-se que o
mercado de trabalho é constituído por relações complexas entre as pessoas que
ofertam a sua força de trabalho e as empresas que oferecem oportunidades de
trabalho (Dutra, 2002), conclui-se que o mercado local está em oferta – muitos
empregos e poucos candidatos. Entre os aspectos do contexto analisados, podemse destacar:

f) Expressividade do setor agrícola – participação em 1,5% do PIB do país;
g) crescimento da produção de carne de frango de 11,9% ao ano;
h) estado de Goiás é a nona economia do Brasil;
i) política agressiva de incentivos fiscais para atração de empreendimentos;
j) renda da população do estado cresceu 5,5% acima da inflação, com
significativo impacto na população mais pobre;
k) geração de emprego formal teve expansão média anual de 7,2%, superior
em 3,7% em relação à média nacional;
l) emprego na área industrial teve aumento de 36,28%, correspondendo a 43%
dos empregos gerados no estado, sendo superior à taxa brasileira.

Assim, a economia em expansão no estado de Goiás e os benefícios fiscais
oferecidos têm atraído empresas de vários segmentos a se instalarem no estado e
especificamente na região onde se encontra a unidade pesquisada. A grande
quantidade de vagas de emprego aliada ao baixo nível de escolaridade dos
candidatos implica dificuldade de atração e retenção dos empregados e
concorrência pela mão-de-obra. Tais fatores foram confirmados nas entrevistas com
os gestores e nos grupos focais, reforçados por alguns outros aspectos que
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contribuem para a intenção de rotatividade: industrialização recente, com dificuldade
do trabalhador em adaptar-se aos moldes de trabalho que não seja agrícola;
benefícios do governo (bolsa família e seguro desemprego); proximidade da capital;
grande parte dos funcionários é de pessoas que vieram de outra região em busca de
melhoria de vida e que não têm receio de se desligarem caso encontrem perspectiva
de emprego em outra região.

Tais aspectos confirmam a proposição de Mobley (1992) e Price (1977, como citado
em Mobley, 1992), que asseveram relação entre as taxas de turnover e o cenário
econômico, quando medida pelos níveis de emprego e desemprego. A decisão pela
instalação do frigorífico na região em função dos incentivos fiscais indica também
que não houve um planejamento estratégico de pessoas, aspecto que impacta
negativamente a gestão de pessoas da unidade bem como a gestão de pessoas
corporativa.

Faz-se necessária a atuação da área de gestão de pessoas, de forma estratégica,
conforme preconizado por Albuquerque (2002), Dutra (2002), Fischer (2002) e
Fleury & Fleury (2001), e considerando aspectos tanto externos como internos, no
sentido de prevenir o alto índice de turnover.

Para análise dos fatores internos, apresentam-se inicialmente os resultados da
pesquisa quantitativa.

4.2 Avaliação da amostra: outliers

Para tratamento dos dados, foi realizada a avaliação de características dos dados
com outliers, que representam observação (escalar ou vetorial) que difere
marcadamente dos outros membros da amostra, tal como indicado pelo modelo
escolhido para representar essa amostra (Hodge & Austin, 2004), bem como a
análise de dados ausentes. No caso desta última, não foi necessária avaliação, visto
que não existiu algum dado ausente, pois se considerando a população e os 1.545
questionários distribuídos, para esta pesquisa foi definida como amostra apenas 641
questionários totalmente preenchidos.
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Para identificação de outliers univariados, realizou-se a padronização das variáveis
e, em seguida, foram avaliados os casos com escore acima de 3,28 para a referida
variável. A padronização consiste em expressar as variáveis em termos de unidades
de desvio-padrão e a operacionalização em subtrair a média e dividir pelo desviopadrão, de modo que tenham média zero e variância igual a um (Santos & Oliveira,
2007), conforme fórmula 4 - Padronização de variáveis:

=

( − )

(4)

horner

Sendo:
Z é a nova variável padronizada
Y é a antiga variável
y a média aritmética
o desvio-padrão

Todavia, em nenhuma das variáveis – identidade, satisfação e motivação,
aprendizado e desenvolvimento, liderança e intenção de turnover - foram detectados
escores padronizados acima de 3,28, indicando, então, a não existência de dados
discrepantes ou outliers univariados .

Como as variáveis dos construtos foram tratadas de maneira multivariada, buscouse a avaliação da existência de outliers multivariados, a partir da distância de D2 de
Mahalanobis (Kline, 2005). Sob a suposição de normalidade multivariada, o valor D2
possui distribuição qui-quadrado com K (número de variáveis) graus de liberdade
(Mingoti, 2005). Com isso, é possível classificar outliers multivariados, caso a
probabilidade associada à distribuição qui-quadrado seja inferior a 0,1% (Tabachnick
& Fidel, 2001). Foram encontrados 28 casos com probabilidade de ocorrência de D2
inferiores a 0,1%. Todavia, segundo Hair et al.( 2005), as observações só deverão
ser eliminadas caso exista prova demonstrável de que estejam verdadeiramente fora
do normal e de que não sejam representativas de quaisquer observações na
população. Nenhum dos casos pôde ser verdadeiramente identificável como outlier
multivariado e, então, foram mantidas todas as questões.
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4.3 Caracterização do perfil da amostra

A Tabela 6 apresenta a caracterização em relação aos dados pessoais dos 641
respondentes. A maior parte dos respondentes é do sexo feminino (57,4%), tem até
40 anos (87,0%), solteiros (49,1%), sem filhos (39,5%) e sem deficiência física
(96,4%). Somente 17,8% têm além do ensino médio, predominando ensino
fundamental incompleto (21,1%) e ensino médio completo (33,7%).

Tabela 6
Dados pessoais
Percentual
Faixa etária
De 18 a 20 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
De 51 a 55 anos
Acima de 56 anos

14,8%
24,3%
21,5%
17,0%
9,4%
6,2%
4,1%
1,9%
0,8%

Grau de instrução
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Técnico Incompleto
Ensino Técnico Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós-Graduação
Posse de alguma deficiência

21,1%
8,3%
15,0%
33,7%
0,9%
3,0%
8,6%
5,9%
3,6%
Sim

3,6%

Percentual
Sexo
Masculino
Feminino

42,6%
57,4%

Filhos
Nenhum
Um
Dois
Acima de três

39,5%
22,3%
23,6%
14,6%

Estado civil
Solteiro
Casado
Separado
Divorciado
Viúvo
Outro
Total

49,1%
33,2%
4,8%
4,5%
0,5%
7,8%
100,0%

Não

96,4%

Base = 641 respondentes.
Fonte: dados da pesquisa.

Dando continuidade ao perfil da amostra, verifica-se na Tabela 7 que a maioria dos
pesquisados era auxiliar operacional (67,6%), da Diretoria Industrial (87,1%),
dividida entre primeiro turno (46,2%) e segundo turno (45,1%); e somente 8,7% dos
respondentes cumprem o horário administrativo. Mais da metade dos respondentes
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(53,8%) trabalha há menos de um ano na empresa, sendo que 20,7% trabalham até
três meses na unidade atual e recebem até R$ 860,00 de salário mensal (54,1%).

Tabela 7
Dados do perfil, relativos ao emprego
Percentual
Setor de atuação

Percentual
Tempo de trabalho na Pif Paf

Diretoria industrial

87,1%

Menos de 1 ano

53,8%

Diretoria logística

5,1%

De 1 a 5 anos

42,4%

Diretoria de DGDO

4,5%

De 5,1 a 10 anos

3,0%

Superintendência

2,3%

De 10,1 a 15 anos

0,5%

Diretoria avícola

0,5%

Mais de 20 anos

0,3%

Diretoria comercial

0,3%

Tempo de trabalho na unidade

Diretoria financeira

0,2%

Até 3 meses

20,7%

De 3 meses a 1 ano

38,2%

Cargo na Empresa
Auxiliar operacional

67,6%

De 1,1 a 3 anos

31,8%

Operador

7,3%

Mais de 3 anos

9,2%

Auxiliar global

4,2%

Horário de trabalho

Analista

3,6%

Horário administrativo

8,7%

Assistente

3,3%

Primeiro turno

46,2%

Coordenador

2,8%

Segundo turno

45,1%

Outros

2,5%

Faixa de renda

Gestor

2,0%

Até R$ 860,00

Líder operacional

2,0%

De R$ 861,00 a R$ 1.100,00

Técnico

2,0%

De R$ 1.101,00 a R$ 1.900,00

12,3%

Profissional manutenção

1,6%

De R$ 1.901,00 a R$ 3.800,00

5,6%

Gerente

0,8%

De R$ 3.801,00 a R$ 5.600,00

1,6%

Consultor

0,3%

De R$ 5.601,00 a R$ 8.100,00

1,2%

Acima de R$ 8.101,00

1,2%

54,1%
23,9%

Base = 641 respondentes; DGDO: Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Organizacional
Fonte: dados da pesquisa.

Apesar de Mobley (1982) dizer que é inconclusiva a relação direta entre dados
demográficos e turnover, Muchisnky & Tuttle (1979) sugerem que os mesmos são
úteis na previsão de turnover, detectando-se o tempo de serviço como um dos
melhores fatores de previsão de rotatividade de pessoal, segundo Mobley (1992).
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No caso do frigorífico pesquisado, os dados indicam que a maioria da amostra
pesquisada é jovem, abaixo de 40 anos de idade, do sexo feminino, solteira, sem
filhos, baixo grau de instrução, tem menos de um ano no frigorífico e na unidade de
trabalho está alocada na diretoria industrial e recebe um valor pouco acima do
salário mínimo mensal.

Os dados do RGRH (Pif Paf Alimentos, 2014) indicam que 90% dos desligamentos
acontecem na faixa de idade de até 40 anos, 60% são de mulheres, 80% dos
desligados são solteiros, 35% não têm filhos. Quanto ao local de trabalho, 85%
estão lotados na Diretoria Industrial, 4% na Diretoria de Logística, 5% na DGDO e
6% nas outras diretorias. Ao avaliar os desligamentos por grau de instrução, 41%
dos empregados têm ensino fundamental incompleto e 48% dos desligamentos
ocorrem até a experiência de 90 dias. Em 2012, o turnover médio anual da unidade
foi de 7,72%, em 2013 foi de 7,12% e até novembro de 2014 a média foi de 6,10%.
Observa-se que os dados coletados via questionário convergem com os dados
coletados pela empresa, indicando a representatividade da amostra.

Nesta pesquisa, é necessário analisar diferentes fatores que contribuem para o alto
índice de turnover, retomando-se as questões referentes ao ambiente externo. A
empresa iniciou suas atividades recentemente, em 2011, coerentemente com a
industrialização tardia do estado. A alta porcentagem, mais de 50% dos empregados
com menos de um ano de empresa, confirma a dificuldade em atrair e manter os
empregados. Essa relação entre os demais dados de perfil e a intenção de turnover
será pesquisada nas próximas seções.

4.4 Percepção dos respondentes em relação à intenção de turnover

No que se refere à categoria intenção de turnover, observa-se na Tabela 8 que o
limite superior de todas as questões está abaixo de três, indicando tendência à
discordância quanto às afirmativas.
Tabela 8
Média da intenção de turnover
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Intervalo de Confiança de 95%
Código do item e descrição

DesvioPadrão

Limite
Inferior

Média

Limite
Superior

q74 - Penso em sair da empresa onde trabalho

2,3

2,4

2,5

1,2

q75 - Planejo sair da empresa onde trabalho

2,3

2,4

2,5

1,2

q76 -Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho

2,3

2,4

2,5

1,2

Fonte: dados da pesquisa.

O resultado da Tabela 8 indica que os funcionários tendem a discordar que pensam,
planejam ou tem vontade de sair da empresa, ou seja, tendem a não ter intenção de
sair da empresa. Por outro lado, os dados reais indicam turnover de 6,10%,
comprovando que não somente há a intenção, como o efetivo comportamento de
saída da empresa. Aprofundando-se no resultado, analisam-se as respostas
agrupadas pelas amostra separadamente – operacional (85% dos respondentes) e
administrativa (com 15%), conforme Tabela 9.
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Tabela 9
Intenção de turnover por área
penso

planejo

Tenho
vontade

Operacional

Administrativo

Nunca

29,2%

9,1%

Raramente

18,3%

18,2%

Às vezes

37,0%

27,3%

Frequentemente

8,0%

36,4%

Sempre

7,6%

9,1%

Total

100%

100%

Nunca

28,8%

27,3%

Raramente

20,7%

9,1%

Às vezes

33,6%

36,4%

Frequentemente

9,7%

27,3%

Sempre

7,2%

0,0%

Total

100%

100%

Nunca

32,0%

18,2%

Raramente

17,5%

18,2%

Às vezes

33,0%

36,4%

Frequentemente

7,6%

18,2%

Sempre

9,9%

9,1%

Total

100%

100%

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se, pelos resultados da Tabela 9, que a maior frequência, tanto na área
operacional como administrativa, aparece em relação à opção “às vezes penso,
planejo ou tenho vontade de sair da empresa”. Portanto, a intenção de turnover está
presente na amostra pesquisada, apesar de, na média, tender a não se manifestar.

Para a empresa, é importante analisar as causas de tal intenção, principalmente em
relação aos empregados da área administrativa, que manifestam intenção de se
desligar da empresa, com elevada percentagem em frequentemente e sempre
pensar (45,5%), planejar (27,3%) ou ter vontade (27,3%).
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4.5 Percepção dos respondentes em relação ao clima organizacional

Ao serem questionados quanto ao item que os levam a considerar uma empresa um
excelente lugar para se trabalhar, apresentados de maneira estimulada (foram
apresentadas as opções de resposta), os itens referentes ao aprendizado (57,6%) e
satisfação e motivação (52,4%) encontram-se em um patamar acima dos demais.
Destaca-se que cada respondente podia citar até três itens (Tabela 10).

Tabela 10
O que faz com que eu considere uma empresa um excelente lugar para se
trabalhar é
Frequência Percentual
Perceber que estou aprendendo cada vez mais e que tenho oportunidade
de crescer

369

57,6%

Sentir-me satisfeito e motivado com o trabalho que faço na empresa

336

52,4%

Estar em um ambiente de boas relações com os colegas de trabalho

293

45,7%

Ter chefes que eu respeito, confio e que orientam sua equipe de trabalho

211

32,9%

Receber a melhor remuneração e melhores benefícios

210

32,8%

Ter estabilidade e segurança

157

24,5%

Concordar com os objetivos da empresa e ter orgulho em trabalhar nela

147

22,9%

Ser tratado com justiça

134

20,9%

Admirar aquilo que a empresa faz para seus clientes, sociedade e
comunidade

53

8,3%

Nenhum dos motivos descritos acima

12

1,9%

Fonte: dados da pesquisa.

Os achados indicam que quando um indivíduo vincula-se a alguma empresa, o fator
remuneração e benefícios, cujo percentual foi de 32,8%, nem sempre é
preponderante em sua escolha. As pesquisas desenvolvidas pela FIA desde 2000
demonstram que nos últimos anos o aspecto mais valorizado pelas pessoas é a
perspectiva concreta de crescimento profissional na organização. Para a FIA (2014),
essa perspectiva concreta de crescimento pode ser materializada a com base na
carreira profissional oferecida. Assim, pode-se inferir que as ações da organização
referem-se tanto ao estímulo quanto ao suporte para que o indivíduo cresça
profissionalmente.
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Para a FIA (2014, p. 19), um importante aspecto sobre a carreira refere-se ao
processo de inclusão, ou seja, todas as pessoas que mantêm uma relação de
trabalho com a empresa são objeto de preocupação quanto ao seu crescimento
profissional. "Esse será cada vez mais o fator determinante de diferenciação da
empresa no mercado de trabalho".

As Tabelas 11 a 15 mostram as estatísticas descritivas relativas às questões de
cada categoria – identidade, satisfação e motivação, aprendizado e desenvolvimento
e liderança. Conforme já mencionado, em virtude da inexistência de dados ausentes,
o número de pesquisados para todas as questões é igual a 641. Para a
interpretação do intervalo de confiança, tomou-se como referência o centro da
escala de Likert 1 a 5 utilizada, ou seja, o valor 3. Limites inferiores acima desse
patamar indicam concordância com a afirmativa. Situações nas quais o número três
(da média) encontra-se entre o limite inferior e o limite superior indicam neutralidade
em relação à afirmativa. A neutralidade neste estudo é considerada ponto de
atenção que deve ser levado em consideração pela empresa pesquisada, pois se
acredita que o indivíduo, quando decide pela neutralidade, poderá em algum
momento optar pela discordância da alternativa.

No que se refere à categoria identidade (Tabela 11), apenas a questão Q8 indica
neutralidade em relação à afirmativa proposta. Para as demais questões existe
concordância com a afirmativa.
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Tabela 11
Estatísticas descritivas para a categoria identidade
Intervalo de Confiança
de 95%

DP

Questão
Limite Média Limite
Inferior
Superior
q2 Eu recomendaria aos meus parentes e amigos a Pif Paf como um
excelente lugar para se trabalhar

3,4

3,5

3,6

1,2

q3 Tenho confiança na Pif Paf

3,2

3,3

3,4

1,2

q4 A Pif Paf contribui para melhoria da comunidade e do meio
ambiente

3,4

3,5

3,6

1,2

q5 Tenho orgulho de dizer a parentes e amigos que trabalho na Pif Paf

3,7

3,8

3,9

1,2

q6 Considero que a Pif Paf atende de forma equilibrada as
necessidades de fornecedores, funcionários e acionistas (donos da
empresa)

3,1

3,2

3,2

1,2

q7 A Pif Paf entrega aos seus clientes aquilo que promete com alta
qualidade

3,3

3,4

3,5

1,3

q8 Participo das decisões que afetam a mim e ao meu trabalho

2,8

3,0

3,1

1,5

q9 As pessoas que trabalham na Pif Paf sabem o que devem fazer
para torná-la cada vez melhor

3,2

3,3

3,4

1,4

q10 Conheço e concordo com os objetivos da Pif Paf

3,2

3,3

3,4

1,4

q11 Os produtos e serviços da Pif Paf são muito importantes para
nossa sociedade

4,1

4,2

4,2

1,1

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme a FIA (2014), a categoria identidade verifica a relação dos empregados
com a estratégia e o negócio da empresa e o quanto a organização corresponde a
seus valores. Constata-se que as questões Q4, Q5 e Q11 apresentaram elevadas
médias, o que indica que, para os respondentes, é relevante a empresa contribuir
para a melhoria da comunidade e do meio ambiente , consideram que seus produtos
são muito importantes para a sociedade e têm orgulho de dizer aos amigos e
parentes que trabalham na empresa, tratando-se de pontos fortes da empresa.
Como pontos de melhorias que devem ser trabalhadas, sobressaem-se as questões
Q3, Q6 e Q8, cujos limites inferiores ficaram entre 2,8% e 3,2% - a confiança na
empresa, a não concordância que a empresa atenda de forma equilibrada às
necessidades de fornecedores, funcionários e acionistas (donos da empresa) e a
questão da participação nas decisões que afetam o empregado e seu trabalho.
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A Tabela 12 apresenta a categoria satisfação e motivação. As questões Q12, Q17,
Q21, Q23, Q24, Q27, Q29, Q33 e Q38 assumem neutralidade e para todas as
demais existe concordância.

Tabela 12
Estatísticas descritivas para a categoria satisfação e motivação - continua
Intervalo de Confiança
de 95%
Código do item e descrição
Limite
Limite
Média
Inferior
Superior

DesvioPadrão

q12 O conjunto de princípios e valores são praticados no diaa-dia da Pif Paf.

2,9

3,0

3,1

1,4

q13 Recebo todas as informações de que preciso para fazer
bem o meu trabalho.

3,4

3,5

3,6

1,4

q14 Considero que o tempo que dedico ao meu trabalho é
equilibrado entre as necessidades da Pif Paf e minhas
necessidades pessoais e familiares.

3,0

3,1

3,3

1,5

q15 O ambiente de trabalho da
relacionamento entre os funcionários.

3,3

3,4

3,5

1,3

q16 Gosto do trabalho que realizo hoje na Pif Paf.

3,9

4,0

4,1

1,3

q17 Na Pif Paf as pessoas estão sempre dispostas a ajudar
umas às outras.

2,3

2,4

2,5

1,3

q18 Eu sinto que meu trabalho é importante para que a Pif Paf
seja bem-sucedida.

4,2

4,2

4,3

1,1

q19 Considero que trabalhar na Pif Paf vem tornando a minha
vida melhor.

3,7

3,8

3,9

1,2

q20 Considero que a Pif Paf se preocupa com a qualidade de
vida de seus funcionários.

3,0

3,1

3,2

1,4

q21 Considero que meu trabalho é reconhecido e valorizado
pela Pif Paf.

2,8

2,9

3,0

1,4

q22 Tenho todo equipamento e material necessários para
realizar bem o meu trabalho.

3,5

3,6

3,7

1,5

q23 Na Pif Paf a gente pode confiar nos colegas de trabalho.

2,2

2,3

2,4

1,3

q24 Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do
trabalho que apresento.

2,8

2,9

3,0

1,4

q25 As pessoas de qualquer idade, raça, cor e orientação
sexual são tratadas com a mesma justiça e respeito na Pif Paf.

3,7

3,8

3,9

1,4

q26 Trabalhar na Pif Paf dá segurança e tranquilidade para
mim e para minha família.

3,5

3,6

3,7

1,2

q27 A quantia que recebo como remuneração variável ou
participação nos lucros é justa.

2,5

2,6

2,8

1,4

q28 Tenho a quem recorrer se eu me sentir injustiçado.

3,1

3,2

3,4

1,5

Pif

Paf

facilita

o
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Tabela 12
Estatísticas descritivas para a categoria satisfação e motivação - conclui
Intervalo de Confiança
de 95%
Código do item e descrição
Limite
Limite
Média
Inferior
Superior

DesvioPadrão

q29 Os processos, procedimentos e rotinas de trabalho da Pif
Paf são organizados e eficientes.

2,9

3,0

3,1

1,3

q30 Sou sempre bem atendido quando preciso de um colega
de trabalho.

3,0

3,1

3,2

1,3

q31 A Pif Paf atende adequadamente às minhas necessidades
nas áreas de saúde e outros benefícios.

3,5

3,6

3,7

1,4

q32 Sou bem atendido quando preciso de outra área.

3,0

3,1

3,2

1,3

q33 Considero justo o salário pago pela Pif Paf aos seus
funcionários.

2,3

2,5

2,6

1,4

q34 Sinto que minha equipe trabalha como um verdadeiro
time.

3,0

3,1

3,3

1,5

q35 As instalações e o espaço onde realizo meu trabalho são
seguros, confortáveis e limpos.

3,5

3,6

3,7

1,3

q36 A sensação mais frequente que sinto ao deixar o trabalho
é de realização profissional.

3,6

3,7

3,8

1,2

q36 As informações sobre a Pif Paf são transmitidas aos
funcionários com clareza, rapidez e agilidade.

3,0

3,1

3,3

1,4

q38 O volume de trabalho permite que eu termine sempre
minhas tarefas no horário normal.

2,8

2,9

3,0

1,5

q39 Sair da Pif Paf, mesmo recebendo uma boa oferta, é
muito difícil para mim.

3,1

3,2

3,3

1,5

Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que as questões Q18, Q16, Q19 e Q25 apresentaram maiores médias, o
que indica que os respondentes sentem que o seu trabalho é importante para que a
empresa seja bem-sucedida; gostam do trabalho que realizam hoje; consideram que
trabalhar na empresa vem tornando sua vida melhor e que as pessoas de qualquer
idade, raça, cor e orientação sexual são tratadas com a mesma justiça e respeito,
constituindo-se em pontos fortes da empresa. Como pontos de melhoria
sobressaem-se as questões Q12, Q17, Q21, Q23, Q24, Q27, Q29, Q33 e Q38, cujos
limites inferiores ficaram entre 2,2% e 2,9% - a não concordância de que o conjunto
de princípios e valores são praticados no dia-a-dia; que as pessoas não estão
sempre dispostas a ajudar umas às outras; que não consideram que o seu trabalho
é reconhecido e valorizado; que não podem confiar nos colegas de trabalho; que
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não são recompensados, de maneira justa, pela qualidade do trabalho que
apresentam; que a quantia que recebem como remuneração variável ou participação
nos lucros é injusta; que os processos, procedimentos e rotinas de trabalho na
empresa são desorganizados e ineficientes; que consideram injusto o salário que
recebem e que o volume de trabalho não permite que os funcionários terminem
sempre suas tarefas no horário normal.
Na categoria de satisfação e motivação, a FIA (2014) esclarece que se encontram
agrupadas as opiniões das pessoas sobre as experiências que vivem na empresa e
o que recebem pelo seu trabalho e pela propensão a fazer mais do que realizam
atualmente naquela organização. Tal categoria inclui itens como salário, bônus, o
trabalho em si, o ambiente físico e as perspectivas de crescimento que a
organização oferece.

Em seus estudos, Bohlander et al. (2003) verificaram que o programa de benefícios
(tais como: plano de saúde, vale alimentação, vale-refeição, pagamento de cursos,
entre outros) são percebidos pelos funcionários como um fator que aumenta a
satisfação no trabalho; atrai e motiva e reduz a rotatividade. Para esses autores, o
funcionário não valoriza a organização em que trabalha só pelo seu salário, mas
agrega os benefícios a ele.

Também em suas pesquisas, Eckert et al. (2011) constataram que, de acordo com
13% dos funcionários pesquisados por eles, o ambiente organizacional foi o
responsável pelo desligamento da organização,

provando a hipótese desses

autores de que tanto a motivação quanto o clima organizacional são algumas razões
que causam as saídas dos funcionários da empresa.

Já na Tabela 13, que se refere à categoria aprendizado e desenvolvimento, verificase que, com exceção das questões Q44, Q47 e Q49, em que existe neutralidade em
relação às afirmativas, as demais assumem concordância.
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Tabela 13
Estatísticas descritivas para a categoria aprendizado e desenvolvimento
Intervalo de Confiança de 95%
Código do item e descrição

DesvioPadrão

Limite
Inferior

Média

Limite
Superior

q40 Sou estimulado a contribuir para melhorar a forma
como é feito o meu trabalho.

3,5

3,6

3,7

1,3

q41 Sei o que devo fazer para crescer
profissionalmente na Pif Paf.

3,7

3,8

3,9

1,3

q42 A Pif Paf me estimula a conhecer o trabalho
realizado pelos meus colegas.

3,0

3,1

3,3

1,4

q43 Acredito que trabalhando na Pif Paf terei
oportunidade de fazer carreira e crescer.

3,4

3,5

3,6

1,5

q44 A Pif Paf ouve e coloca em prática as sugestões
de seus funcionários.

2,6

2,7

2,8

1,4

q45 O trabalho que realizo me permite aprender coisas
novas.

3,4

3,5

3,7

1,5

q46 Periodicamente recebo de meu chefe avaliações
sinceras sobre meu desempenho.

3,1

3,2

3,3

1,5

q47 A Pif Paf utiliza critérios justos para promoção e
carreira.

2,7

2,8

3,0

1,4

q48 Meus colegas estão sempre dispostos a dividir
comigo o que sabem.

3,0

3,1

3,2

1,4

q49 Os métodos para realizar o trabalho na Pif Paf são
frequentemente discutidos e revisados.

2,9

3,0

3,1

1,3

q50 Sinto-me estimulado a buscar novos
conhecimentos fora da Pif Paf.

3,4

3,5

3,6

1,3

q51 Meu chefe ajuda a decidir o que devo fazer para
aprender mais.

3,1

3,2

3,3

1,6

q52 As pessoas que trabalham na Pif paf estão
procurando melhorar aquilo que fazem.

3,2

3,3

3,4

1,3

q53 Todos têm oportunidade de participar de
atividades de treinamento na Pif Paf.

3,1

3,2

3,3

1,6

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que as questões Q41, Q40, Q45 e Q46 apresentaram elevadas médias,
o que indica que os respondentes sabem o que devem fazer para crescer
profissionalmente na empresa; que são estimulados a contribuir para melhorar a
forma como é feito o seu trabalho; que o trabalho que realizam lhes permite
aprender coisas novas e que periodicamente recebem do seu chefe avaliações
sinceras sobre seu desempenho, tratando-se de pontos fortes da empresa. Como

94

pontos de melhorias que devem ser trabalhadas, sobressaem-se as questões Q44,
Q47 e Q49, cujos limites inferiores ficaram entre 2,6 e 2,9% - a empresa não ouve e
não coloca em prática as sugestões dos seus funcionários; não utiliza critérios justos
para promoção e carreira; e os métodos para realização do trabalho não são
frequentemente discutidos e revisados.

Conforme a FIA (2014), a categoria aprendizado e desenvolvimento é definida pela
forma como os funcionários se sentem em relação ao crescimento intelectual,
pessoal e profissional na empresa em que trabalham. A percepção dos empregados
sobre o aprendizado e o desenvolvimento na organização está ligada aos fatores:
aprendizado e desenvolvimento no trabalho; educação corporativa; oportunidade de
promoção.

De acordo com Robbins (2009), os programas de reconhecimentos de funcionários
são uma forma barata de incentivar o seu desempenho. Para esse autor,
recompensar um comportamento com o reconhecimento, logo após a sua
ocorrência, é o mesmo que estimular a sua repetição.
Corroborando, Eckert et al. (2011), ao investigarem os principais fatores que
motivam o funcionário a buscar outra empresa para trabalhar, apuraram que 38% da
sua amostra expõem que falta de oportunidade de crescimento profissional
representa o maior índice dos motivos de desligamento.

Para a categoria liderança, presente na Tabela 14, com exceção da questão Q61,
que apresenta neutralidade, em todas as demais existe concordância.

95

Tabela 14
Estatísticas descritivas para a categoria liderança
Intervalo de Confiança de
95%
Código do item e descrição
Limite
Inferior

Limite
Média Superio
r

DP

q54 Minha equipe de trabalho considera meu chefe um líder de
respeito e credibilidade.

3,6

3,7

3,8

1,4

q55 Meu chefe sempre deixa claro o que espera do meu trabalho.

3,7

3,8

3,9

1,4

q56 Minha equipe de trabalho tem um bom relacionamento com
meu chefe.

3,6

3,7

3,8

1,4

q57 Sinto-me livre para contribuir com críticas e sugestões ao
meu chefe.

3,3

3,4

3,5

1,5

q58 Sempre que preciso, posso contar com meu chefe para
assuntos pessoais e profissionais.

3,5

3,6

3,8

1,5

q59 As solicitações e orientações de minha chefia facilitam a
realização do meu trabalho.

3,5

3,6

3,7

1,4

q60 Tenho confiança naquilo que meu chefe diz.

3,4

3,5

3,6

1,4

q61 Na Pif Paf os chefes agem de acordo com o que dizem.

2,8

3,0

3,1

1,5

q62 Meu chefe é coerente, usa "o mesmo peso e a mesma
medida" nas suas decisões.

3,2

3,3

3,4

1,4

q63 Sinto-me apoiado pelo meu chefe quando decido assumir
novos desafios.

3,3

3,4

3,5

1,4

q64 Meu chefe conhece profundamente sua área de atuação.

3,7

3,8

4,0

1,4

q65 Os chefes sabem demonstrar como podemos contribuir com
os objetivos da empresa.

3,4

3,5

3,6

1,4

q66 Meu chefe ouve e respeita a opinião da sua equipe.

3,3

3,5

3,6

1,4

q67 Sou sempre bem atendido quando peço orientações ao meu
chefe.

3,6

3,7

3,9

1,4

q68 A Diretoria da Pif Paf transmite claramente os objetivos da
empresa.

3,3

3,4

3,5

1,4

q69 Confio nas informações divulgadas pela Pif Paf.

3,2

3,4

3,5

1,4

q70 A Diretoria da Pif Paf direciona claramente as ações para o
alcance das metas propostas.

3,2

3,3

3,4

1,3

q71 A Pif Paf tem objetivos bem definidos.

3,4

3,5

3,6

1,3

q72 A Pif Paf tem planos claros para atingir seus objetivos.

3,5

3,6

3,7

1,3

q73 A Pif Paf tem formas eficazes de acompanhamento do
cumprimento de prazos e metas.

3,4

3,5

3,6

1,4

Fonte: dados da pesquisa.
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Registra-se que as questões Q64, Q55, Q67 e Q58 obtiveram as maiores médias, o
que indica que os respondentes acreditam que seu chefe conhece profundamente
sua área de atuação e sempre deixa claro o que espera do seu trabalho; é sempre
bem atendido quando pede orientações ao seu chefe e, sempre que precisa, pode
contar com ele para assuntos pessoais e profissionais, tratando-se de pontos fortes
da empresa. Como pontos de melhorias que devem ser trabalhadas, sobressai a
questão Q61, cujo limite inferior foi 2,8% - na empresa os chefes não agem de
acordo com o que dizem.

Segundo a FIA (2014), na categoria de liderança está representado o grau de
confiança e credibilidade dos empregados nas chefias, ou seja, está relacionada à
percepção dos empregados sobre os chefes em relação à habilidade de
comunicação, a quanto eles estimulam o time a se desenvolver profissionalmente,
se são confiáveis, justos e coerentes em seu discurso e atitudes.

Mobley (1992) esclarece que é perceptível a relação existente entre estilo e
satisfação de supervisão com turnover. Ainda Saleh, Lee & Pires (1965) também
descobriram que a falta de consideração por parte do superior é a segunda razão
mais frequentemente citada para desligamentos no setor de saúde.

As estatísticas descritivas relativas às categorias são apresentadas na Tabela 15.

Tabela 15
Estatísticas descritivas para as categorias
Intervalo de Confiança de
95%
Código do item e descrição

DesvioPadrão

Limite
Inferior

Média

Limite
Superior

Aprendizado e Desenvolvimento

3,2

3,2

3,3

1,0

Identidade

3,4

3,5

3,5

0,9

Liderança

3,4

3,5

3,6

1,1

Satisfação e Motivação

3,2

3,2

3,3

0,9

Clima

3,3

3,3

3,4

0,9

Intenção de Turnover

2,3

2,4

2,5

1,1

Fonte: dados da pesquisa.
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Como pode ser apurado, todas as médias das categorias relacionadas ao clima
(inclusive) situam-se acima do patamar de três (centro da escala). Já a intenção de
turnover encontra-se com média inferior a três.

A próxima seção apresenta a relação entre os fatores individuais e a intenção de
turnover.

4.6 Relação entre fatores individuais e intenção de turnover

A avaliação das categorias, segundo variáveis de perfil do indivíduo, visando
identificar a relação entre os fatores individuais e a intenção de turnover, deu-se a
partir da técnica CHAID (árvore de decisão). Para Santos & Oliveira (2007), a
técnica CHAID objetiva agrupar um conjunto de dados baseado na simplificação do
número de variáveis discriminantes que melhor explicam os segmentos gerados. O
modelo das árvores cria distinção e segmentos estatisticamente significantes. Cada
segmento tem um único perfil. A percentagem da amostra populacional nesse
segmento é depois comparada com os resultados de toda a população.

As variáveis de perfil avaliadas foram: faixa de renda, faixa etária, estado civil, sexo,
quantidade de filhos, grau de escolaridade, cargo, setor, horário de trabalho, tempo
de trabalho na empresa pesquisada e tempo de trabalho na unidade atual portador
de deficiência. Na existência de diferença significativa no nível de 5%, foram obtidas
árvores, constantes nas Figuras 6 a 10 (Apêndice D), que exibem tais diferenças. As
variáveis faixa de renda, faixa etária, sexo, grau de escolaridade, tempo de trabalho
na empresa pesquisada e portador de deficiência são consideradas causadoras de
turnover na empresa pesquisada. Mobley (1992) já identificou que variáveis como:
sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, horas trabalhas e salário podem
estar relacionadas à intenção de turnover.

Os resultados da pesquisa indicaram que, em relação à faixa de renda, indivíduos
que ganham até R$ 1.100,00 têm mais intenção de turnover do que os que ganham
acima desse valor (média de 2,496% – Figura 6). Tal achado também foi detectado
nos estudos desenvolvidos por Borges & Ramos (2011), para quem o salário é um
fator interno que faz com que as pessoas migrem de uma empresa para outra em
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busca de melhorias salariais. No caso específico do Brasil, os dados da RAIS
(Brasil, 2014) sugerem estreita associação entre tempo de permanência no emprego
e salários.

Quanto à faixa etária, os indivíduos que possuem até 40 anos de idade têm mais
intenção de turnover do que os que estão acima dessa idade (média igual 2,467% –
Figura 7). Esse tipo de comportamento pode acontecer em função de mais
oportunidades de arrumar emprego no nível de iniciante e poucas responsabilidades
familiares, tornando a mobilidade mais fácil. A idade é destacada por Cotton & Tuttle
(1986) como uma variável relevante na previsão do turnover. Conforme Manlove &
Guzell (1997), os trabalhadores mais velhos são menos propensos a deixar os seus
postos de trabalho do que os seus colegas mais jovens.

Na unidade pesquisada, segundo os relatórios fornecidos pelo RH (Pif Paf
Alimentos, 2014), 18% dos desligamentos são de funcionários na faixa etária entre
18 e 20 anos, 23% na faixa de 21 a 25 anos e 22% entre 26 e 20 anos. Pode-se
inferir que a maioria está iniciando suas carreiras profissionais e está em busca de
melhores oportunidades, provavelmente não levando tanto em conta a estabilidade.

Quanto ao tempo de serviço, registrou-se inexistência de diferença significativa no
nível de 5% no estudo. No entanto, pesquisas reportam a existência de uma relação
negativa entre idade e tempo de serviço, ou seja, empregados mais jovens têm mais
probabilidades de sair (Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979; Porter & Steers,
1973; Price, 1977 como citado em Mobley, 1992). Segundo Mobley (1992), o
turnover é significativamente maior entre empregados com pouco tempo de serviço.
Idade, incompatibilidade entre o cargo e indivíduo e socialização inicial inadequada
são os motivos do turnover (Horner, Mobley & Meglino, 1979; Schein, 1978). Os
relatórios da área de RH (Pif Paf Alimentos, 2014) indicam que os desligamentos
acontecem, respectivamente: 48% das saídas ocorrem com empregados que têm
até 90 dias de empresa; 35% com funcionários que possuem 91 dias a um ano de
empresa; 7% entre um e dois anos de empresa; 9% entre dois e três anos de
empresa; e 1% acima de três anos de empresa.

99

As pesquisas de Fisher (1986) também indicam que a rotatividade organizacional
incide, sobretudo, nos novos funcionários, sendo que um dos principais fatores que
interferem na intenção de rotatividade é a escassa socialização.

Em relação ao grau de instrução, indivíduos que possuem ensino fundamental
completo e ensino médio completo têm mais intenção de turnover do que os outros
(média de 2,543 – Figura 8). Mobley (1992) indica ser inconclusiva a existência de
relação direta entre instrução e turnover. Estudos de Camargo (1976) informam
resultados de análises empíricas que confirmam níveis mais elevados de
rotatividade em trabalhadores com mais baixa escolaridade. Já nos estudos de
Blankertz & Robinson (1997) e Cordes & Dougherty (1993), resultados sugerem que
os funcionários mais instruídos têm mais alternativas de emprego e mostram-se
mais propensos a abandonar o emprego atual.

No tocante ao sexo, indivíduos do gênero feminino manifestam mais intenção de
turnover do que os do sexo masculino (média de 2,508% – Figura 9). Os resultados
desta pesquisa são corroborados pelos de Knapp, Harissis & Missiakoulis (1982),
que demonstrou que as mulheres são mais propensas a deixar o seu local de
trabalho do que os homens. Healy & Wahlen (1999) atribui essa propensão feminina
à necessidade de, em determinados momentos, serem obrigadas a prestarem
auxílio a filhos ou familiares dependentes. Já Mobley et al. (1979) e Price (1977
como citado em Mobley, 1992) alegam ser inconclusivas a relação entre sexo e
turnover.

Em relação a respondentes portadores de deficiência, indivíduos que não são
portadores de deficiência têm mais intenção de turnover (sair da empresa) dos que
os que possuem algum tipo de deficiência (média de 2,426 – Figura 10).

Quanto à relação entre fatores individuais e intenção de turnover, as variáveis faixa
de renda, faixa etária, sexo, grau de escolaridade, tempo de trabalho na empresa
pesquisada e portador de deficiência apresentam relação com a intenção de
turnover na empresa pesquisada. A partir das entrevistas e debates com os grupos
focais concluiu-se ainda como fatores causadores de turnover: dificuldade de
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adaptação ao trabalho em frigorífico; exigência de assiduidade; mão-de-obra jovem;
e falta de plano de carreira, cargo e salários bem definido.
A próxima seção apresenta a validação do modelo de pesquisa proposto.

4.7 Validação do modelo

A Figura 4 apresenta o modelo completo estimado via SmartPLS 3.0, software que
avalia a consistência do modelo proposto (Ringle, Wende & Will, 2014). Ressalta-se
aceitável relacionamento dos itens com as respectivas categorias, expressas pelas
cargas fatoriais acima de 0,5 em todas as situações (as cargas são apresentadas
junto às setas), com exceção das questões Q18 e Q50.

101

Figura 4 - Modelo Teórico Ajustado.
Fonte: dados da pesquisa.
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Para verificar se os coeficientes encontrados são significativos no nível de 5% de
significância, foi utilizado o método bootstrap, procedimento computacional intensivo
de reamostragem, baseado na técnica da substituição, que possibilita estimar a
distribuição amostral de estatísticas de interesse, tendo como base dados de uma
amostra ou população (Efron & Tibshirani, 1994). Todos os valores p encontrados
foram inferiores a 0,05 e as hipóteses envolvidas foram:
0:

=0

1:

≠0

Com isso, rejeitou-se H0 para todas as situações, indicando que os coeficientes se
mostraram significativos. Conforme indicado por Henseler et al. (2009), foi realizada
a avaliação do modelo de mensuração através da consistência interna, validade
convergente e validade discriminante.

A consistência interna foi avaliada a partir da confiabilidade composta, que pode ser
consultada na Tabela 16. Para todos os construtos, o valor obtido está acima do
patamar de 0,7 proposto por Chin (1998).

Tabela 16
Estatística de ajuste
Confiabilidade
Composta

AVE

Aprendizado e Desenvolvimento

0,918

0,448

Identidade

0,905

0,491

Intenção de turnover

0,934

0,824

Liderança

0,963

0,565

Satisfação e Motivação

0,952

0,418

Fonte: dados da pesquisa (2014).

A validade convergente foi avaliada a partir AVE, proposta por Bollen (1990), deve
ter patamar acima de 0,4 (Tabela 16). Deve-se destacar a existência de critérios
mais rigorosos (valor mínimo da AVE igual a 0,5), conforme proposto por Fornell &
Larcker (1981).
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Já em relação à validade discriminante, a avaliação foi realizada a partir das cargas
cruzadas, ou seja, verificou-se que os indicadores possuem carga mais alta nos
respectivos construtos do que em qualquer outro, conforme encontrado por Henseler
et al. (2009). Tal resultado é apresentado nas Tabelas de 17 a 21.

Tabela 17
Validade discriminante da categoria identidade
QUESTÃO

Identidade

Satisfação e
Motivação

Aprendizado e
Desenvolvimento

Liderança

Intenção de
Turnover

Q2

0,729

0,599

0,485

0,477

-0,438

Q3

0,750

0,621

0,493

0,513

-0,396

Q4

0,715

0,555

0,481

0,504

-0,335

Q5

0,753

0,661

0,582

0,572

-0,463

Q6

0,747

0,624

0,539

0,537

-0,385

Q7

0,730

0,589

0,516

0,510

-0,333

Q8

0,605

0,500

0,538

0,457

-0,284

Q9

0,572

0,466

0,427

0,386

-0,204

Q10

0,727

0,557

0,504

0,499

-0,337

Q11

0,651

0,481

0,415

0,445

-0,261

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme se pode inferir pela Tabela 17, as questões Q2 a Q11 referentes à
categoria identidade possuem carga mais alta que as outras (satisfação e
motivação, aprendizado e desenvolvimento, liderança e intenção de turnover), ou
seja, relacionam-se fortemente à sua categoria, comprovando assim sua validade.

104

Tabela 18
Validade discriminante da categoria satisfação e motivação
Satisfação e
Motivação

Identidade

Aprendizado e
Desenvolvimento

Liderança

Intenção de
Turnover

Q12

0,700

0,594

0,597

0,565

-0,392

Q13

0,635

0,540

0,547

0,555

-0,324

Q14

0,600

0,474

0,495

0,427

-0,374

Q15 .

0,621

0,513

0,481

0,479

-0,292

Q16

0,623

0,580

0,479

0,480

-0,430

Q17

0,646

0,493

0,517

0,435

-0,313

Q18

0,465

0,464

0,367

0,401

-0,246

Q19

0,686

0,620

0,550

0,532

-0,468

Q20

0,720

0,622

0,606

0,576

-0,403

Q21

0,750

0,583

0,653

0,581

-0,381

Q22

0,528

0,467

0,422

0,424

-0,273

Q23

0,575

0,438

0,463

0,398

-0,294

Q24

0,712

0,547

0,598

0,517

-0,395

Q25

0,588

0,458

0,413

0,440

-0,255

Q26

0,713

0,631

0,562

0,587

-0,446

Q27

0,703

0,550

0,571

0,489

-0,349

Q28

0,663

0,516

0,593

0,586

-0,317

Q29

0,699

0,534

0,570

0,522

-0,365

Q30

0,669

0,463

0,517

0,461

-0,267

Q31

0,628

0,516

0,508

0,467

-0,380

Q32

0,660

0,504

0,541

0,503

-0,336

Q33

0,637

0,505

0,536

0,436

-0,294

Q34

0,632

0,465

0,511

0,485

-0,328

Q35.

0,666

0,559

0,547

0,555

-0,330

Q36

0,618

0,535

0,503

0,497

-0,350

Q37

0,671

0,520

0,580

0,542

-0,348

Q38

0,615

0,472

0,527

0,461

-0,383

Q39

0,593

0,468

0,533

0,477

-0,395

Questão

Fonte: dados da pesquisa.
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Na Tabela 18 abstrai-se que as questões de Q12 a Q39 referentes à categoria
satisfação e motivação possuem carga mais alta que as demais categorias
(identidade;aprendizado e desenvolvimento; liderança e intenção de turnover), ou
seja, relacionam-se fortemente com sua categoria, comprovando, assim, sua
validade.

Tabela 19
Validade discriminante da categoria aprendizado e desenvolvimento
Aprendizado e
Desenvolvimento

Identidade

Satisfação e
Motivação

Liderança

Intenção de
Turnover

Q40

0,679

0,511

0,587

0,577

-0,365

Q41

0,551

0,437

0,453

0,426

-0,353

Q42

0,744

0,525

0,625

0,561

-0,362

Q43

0,747

0,548

0,615

0,584

-0,461

Q44.

0,728

0,529

0,608

0,539

-0,341

Q45

0,694

0,500

0,574

0,510

-0,384

Q46.

0,691

0,451

0,532

0,633

-0,322

Q47

0,725

0,523

0,604

0,554

-0,391

Q48

0,599

0,430

0,547

0,445

-0,289

Q49

0,733

0,518

0,595

0,562

-0,310

Q50

0,402

0,262

0,283

0,254

-0,090

Q51

0,725

0,488

0,556

0,663

-0,341

Q52

0,623

0,477

0,539

0,474

-0,302

Q53

0,637

0,415

0,494

0,521

-0,279

Questão

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 19 mostra que as questões Q40 a Q53 referentes à categoria aprendizado
e desenvolvimento possuem carga mais alta que as demais categorias (identidade;
satisfação e motivação;liderança e intenção de turnover), ou seja, relacionam-se
fortemente à sua categoria, comprovando assim sua validade.
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Tabela 20
Validade discriminante da categoria liderança
Liderança

Identidade

Satisfação e
Motivação

Aprendizado e
Desenvolvimento

Intenção de
Turnover

Q54.

0,731

0,419

0,502

0,556

-0,306

Q55

0,748

0,447

0,491

0,593

-0,316

Q56

0,732

0,455

0,504

0,499

-0,327

Q57

0,720

0,435

0,497

0,569

-0,265

Q58

0,763

0,445

0,520

0,536

-0,322

Q59

0,816

0,516

0,592

0,624

-0,378

Q60

0,824

0,524

0,597

0,625

-0,379

Q61

0,772

0,539

0,645

0,643

-0,353

Q62

0,811

0,519

0,605

0,617

-0,373

Q63

0,806

0,498

0,585

0,663

-0,361

Q64

0,751

0,481

0,521

0,540

-0,310

Q65

0,803

0,587

0,638

0,669

-0,365

Q66

0,796

0,500

0,581

0,600

-0,348

Q67

0,807

0,525

0,561

0,577

-0,366

Q68

0,713

0,584

0,613

0,609

-0,321

Q69

0,666

0,656

0,637

0,590

-0,388

Q70

0,710

0,617

0,638

0,616

-0,356

Q71

0,705

0,634

0,635

0,609

-0,351

Q72

0,678

0,575

0,598

0,559

-0,347

Q73.

0,640

0,552

0,576

0,549

-0,351

Questão

Fonte: dados da pesquisa.

As questões Q54 a Q73 contidas na Tabela 20 e referentes à categoria liderança
possuem carga mais alta que as demais categorias (identidade; satisfação e
motivação; aprendizado e desenvolvimento e intenção de turnover), ou seja,
relacionam-se fortemente à sua categoria, comprovando assim sua validade.

107

Tabela 21
Validade discriminante da categoria intenção de turnover
Intenção de
Turnover

Identidade

Satisfação e
Motivação

Aprendizado e
Desenvolvimento

Liderança

Q74

0,908

-0,445

-0,476

-0,449

-0,418

Q75

0,905

-0,453

-0,500

-0,462

-0,429

Q76

0,911

-0,458

-0,496

-0,449

-0,406

Questão

Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se na Tabela 21 que as questões Q74 a Q76 referentes à categoria intenção
de turnover possuem carga mais alta que as demais categorias (identidade ;
satisfação e motivação; aprendizado e desenvolvimento e liderança), ou seja,
relacionam-se fortemente à sua categoria, comprovando assim sua validade.

Resumindo, diante dos resultados mencionados nas Tabelas 17 a 21, o modelo
avaliado mostrou-se validado. Com a validação do modelo, tem-se então, na Figura
5, o modelo estrutural, indicando, por meio do R2, que o clima explica 30,0% da
variabilidade da intenção de turnover. Outro resultado importante é que a relação
entre o clima e o turnover é negativa (-0,548), ou seja, quanto melhor o clima, menor
a intenção de turnover.

Figura 5 - Modelo estrutural validado.
Fonte: dados da pesquisa (2014).

108

Para operacionalização das categorias, foram obtidos escores não padronizados, ou
seja, na mesma escala de Likert de um a cinco utilizada no questionário.

Ainda, a partir do teste realizado, verificou-se a confirmação das hipóteses do estudo
- o clima organizacional analisado pelas categorias identidade, satisfação/
motivação, aprendizado/ desenvolvimento e liderança – como preditoras da intenção
de turnover; bem como os fatores individuais como preditores da intenção de
turnover.

Os fatores do contexto econômico relacionam-se à intenção de turnover,
confirmando a proposição de Mobley (1992) e Price (1977 como citado em Mobley,
1992), que indicam relação entre as taxas de turnover e o cenário econômico,
quando medida pelos níveis de emprego e desemprego.

Já em relação ao clima organizacional ser um antecedente da intenção de turnover,
em suas pesquisas Eckert et al. (2011) constataram que, de acordo com os
funcionários pesquisados por eles, o ambiente organizacional foi o responsável pelo
desligamento da empresa, provando a hipótese desses autores de que tanto a
motivação quanto o clima organizacional causam as saídas dos funcionários da
empresa.

Por fim, na hipótese de que os fatores individuais são causadores da intenção de
turnover, Mobley (1992) também identificou em seus estudos que: sexo, idade,
estado civil, nível de escolaridade, horas trabalhadas e salário podem estar
relacionados à intenção de turnover.

4.8 Percepção dos gestores sobre os fatores causadores da intenção de
turnover

Esta seção foi elaborada a partir das informações obtidas nas entrevistas e nos
debates com grupo focal.

Apesar da abrangência e complexidade dessa pergunta, as argumentações dos
entrevistados trouxeram vários elementos que se repetiram quando declararam os
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principais motivos dos desligamentos que ocorrem na empresa pesquisada, como
pode ser percebido:

[…] falta de um plano de cargo e carreira bem definido e realmente implantado
(P6).
[…] o perfil dos colaboradores que são contratados não se adaptam às rotinas
industriais, normalmente são pessoas da zona rural que não se submete às
normas rígidas da indústria (P8).
Falta de um plano de cargo e carreira bem definido e realmente implantado
(P10).
Os depoimentos apresentados demonstram falhas no processo de contratação de
novos funcionários. Detecta-se claro consenso em face da ideia de que as práticas
de gestão de recursos humanos apresentam impacto na vantagem competitiva das
organizações, uma vez que dão origem a certas atitudes, comportamentos e
percepções, promotoras de vantagem competitiva. Ainda sobre esse aspecto,
trabalhos como os de Becker & Gerhart (1996) comprovam a relação direta entre as
práticas de gestão de recursos humanos com: satisfação; intenção de permanência
na empresa e desempenho organizacional.

Segundo Mangione (1973 apud Mobley, 1992), problemas relacionados ao alto nível
de rotação de pessoal podem ter seu início durante o recrutamento e a seleção;
quando isso acontece, pode ser notório que o selecionado não possua perfil
adequado para exercer a função para a qual foi selecionado. Podem ocorrer também
problemas com o treinamento, em que o colaborador não tenha recebido adequada
capacitação e não consiga se adaptar ao cargo ou até mesmo pode desmotivar-se
dentro da organização, gerando uma desmotivação que pode levar o funcionário a
desligar-se da empresa.

Algumas opiniões dos envolvidos vêm ao encontro do que afirma Mobley (1992)
sobre alguns fatores relativos ao turnover, como gênero, idade, estado civil, nível de
escolaridade, horas trabalhadas, salário, entre outros.

[…] Mulheres que não têm onde deixar os filhos menores (P12)
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[…] Mão-de-obra jovem, benefícios não atende às necessidades deste público
e, por serem muito jovens, não têm experiência no ramo frigorífico, não se
adaptam ao ritmo/atividade/horário e temperatura (P15).
[…] Inadaptação ao processo industrial (ritmos, ambiente), dificuldade com
horário (levantar muito cedo, principalmente público mais jovem abaixo de 30
anos), desídia, faltas excessivas “atestados”, mudanças de cidades e estados,
alegação de salário baixo, dificuldade em achar alguém para cuidar de filhos
(mulheres se queixam de pouca creche e do custo de uma babá) (P2).
[…] Muito esforço físico e pouco uso do intelecto (P16).
[…] Falta de perspectiva de crescimento (P17).
Podem ser diversas as causas de rotatividade de pessoal. Para Marras (2009), entre
elas estão: a insatisfação quanto à política salarial da organização; ofertas mais
atraentes de outras empresas; descontentamento quanto ao local de trabalho
(distância, estrutura física, ambiente em geral); insatisfação quanto à política de
benefícios; problemas de relacionamento com os colegas; insatisfação quanto à
função exercida pelo colaborador; política inadequada de desenvolvimento e
crescimento profissional; critérios de avaliação de desempenho, entre outros.

Quando questionados sobre quais fatores influenciam na tomada de decisão de sair
da empresa, avaliando a área em que atualmente ocupa, os respondentes listaram:
dificuldade de adaptação às regras e horários; trabalhos em série (esgotamento);
relacionamento com superior imediato; salário pouco atrativo; poucas oportunidades
de crescimento; problemas familiares; condições e características do trabalho;
coordenadores despreparados para gerir pessoas; benefícios dos governo como
bolsa família e seguro desemprego, em que preferem trabalhar um tempo e depois
usufruir dos mesmos; mão-de-obra feminina (60% do quadro da unidade) não tem
onde deixar os filhos menores: poucas creches na cidade e custo alto para contratar
uma babá; preferem trabalhar como pedreiros ou diaristas, desconhecendo os
benefícios oferecidos pela empresa, com carteira assinada e tudo mais; bem como:

[…] tratativa da liderança de gestão de pessoas (P4).
[…] Coordenadores despreparados, não conversam com os funcionários, nem
dão feedback, quando deveriam; não reconhecem, então, não conseguem
reverter um pedido de demissão (P6).
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[…] Muitas mudanças no nosso volume de produção e estratégia com a
unidade. Exemplos: a curva acentuada do volume de produção nos primeiros
meses de start up acaba com um turno, volta com dois turnos, coloca escala
móvel, tira a escala, aumenta o abate para 130 mil, volta para 100 mil, etc. Isso
não deixa o clima da unidade estável, trazendo insegurança (P18).
Considerando as respostas anteriores, Kramer (2010), em recente pesquisa com
600 gestores de inúmeras organizações, mostrou que ao serem interrogados sobre
aspectos de impacto sobre a motivação e consequente retenção das pessoas numa
empresa, os pesquisados foram rápidos em mencionar que, em primeiro lugar,
reconhecimento, seguido de apoio interpessoal, apoio para progredir e metas claras.

Ambiente de trabalho agradável, na percepção de Luz (2003), pode melhorar o
relacionamento e a produtividade, assim como reduzir acidentes, absenteísmo e a
rotatividade de pessoal. Fazer o ambiente de trabalho um local agradável tornou-se
essencial para as empresas, melhorando, assim, a qualidade de vida no trabalho.

[…] As pessoas não criam vínculo com a empresa e possuem facilidade em
arrumar trabalho, isso lincado com a dificuldade das tarefas, consideradas
repetitivas e monótonas, em ambiente fechado, “cheio de regras”, em turnos
que começam cedo e, no caso do segundo, acaba tarde. Desconhecimento
dos benefícios de trabalhar em acordo com a CLT (optando em trabalhos mais
livres, pedreiros, “na roça”, diaristas (R$ 50 a 70,00, por quatro horas de faxina)
(P5).
Ao serem questionados se a a percepção deles quanto às variáveis individuais
relacionadas ao trabalho, tais como a satisfação ou insatisfação com o cargo,
expectativas, valores, etc., podem influenciar na sua decisão em deixar a empresa
pesquisada, obteve-se como resposta:

[…] Sim, para alguns cargos e funções, principalmente as de menor
remuneração, já para funções de maior responsabilidade e salários, os
mesmos estão compatíveis com o mercado, a saída por melhores
oportunidades estão relacionadas a quem faz algum curso e tem demanda pelo
mercado (P1).
Ao dar oportunidades para seus funcionários, a empresa estimula sua satisfação,
influenciando em sua permanência na organização. Medeiros, Britto & Soares (2007)
procuram associar a satisfação no trabalho à rotatividade de pessoal e acrescentam
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que mais satisfação está relacionada a taxas mais baixas de rotatividade.
Funcionários satisfeitos estão menos propensos a pensar em pedir demissão,
apresentando mais probabilidade de ficarem mais tempo na organização. No
entanto, concluem que empregados menos satisfeitos podem apresentar taxas mais
altas de turnover, na medida em que sintam falta de realização profissional, recebam
pouco reconhecimento no cargo, vivenciem constantes conflitos com a chefia ou
colegas ou não tenham atingido patamar desejado nas suas carreiras.

Quanto às características do trabalho, Layne, Hohenshil & Singh (2004) comprovam
a existência de relação entre as especificidades do trabalho e a rotatividade. Os
horários de trabalho, os conflitos e ambiguidades de papéis, a sobrecarga de
tarefas, a impossibilidade de conciliação trabalho-família, a escassez de formação e
a falta de oportunidades de desenvolvimento das competências também têm
mostrado correlações consistentes e positivas com o turnover (Eby, Freeman, Rush
& Lance, 1999).

Como forma de reduzir o turnover, Conger, Hill & Ready (2008) propõe alguns
pilares: a) propósito (missão, valores, compromissos assumidos com a região em
que a empresa está instalada); b) cultura (autenticidade, meritocracia, foco em
talentos);

c)

oportunidade

(trabalho

desafiante,

ascensão

profissional,

desenvolvimento, salários competitivos); d) marca (empresa líder, excelência
reconhecida, liderança inspiradora).

Em relação à pergunta cinco: "no seu entendimento, as variáveis individuais não
ligadas ao trabalho, como a família, carreira do cônjuge, responsabilidades, etc.,
podem ser fatores causadores de turnover?”, obteve-se como respostas:

[…] Sim. Normalmente quem tem família pensa duas vezes antes de mudar de
emprego e tem maiores responsabilidades. Por outro lado, como temos uma
grande quantidade de mulheres como funcionárias (é o nosso público hoje,
fato), a questão da família pesa bastante, principalmente nos cuidados com
filhos pequenos, o que pode levar à saída da empresa (P6).
[…] Sim, os principais motivos são de mães com filhos pequenos, retorno à
cidade natal, cuidar de parentes, etc. (P3).
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[…] A transparência e a manutenção de regras (segurança) poderia contribuir
para a redução do turnover. A temperatura fria no local de trabalho também
incomoda parte dos trabalhadores (P19).
[…] A atividade de frigorífico em regiões onde tem outras opções de trabalho e
facilidade de recolocação passa a ser segunda ou terceira opção, isso
acondicionado a fatores como ritmo, ambiente, até mesmo a gestão, pois o
nível de cobrança é diferenciado, por ser indústria de alimentos, com margens
baixas e com muitas regras a serem cumpridas. A oferta de MO existe, está
posicionada em um público que se apresenta com um comportamento “
desregrado”, pois são pessoas de baixo nível intelectual e cultural, de difícil
entendimento das regras exigidas pelo mercado e pelas legais do MTE e do
MAPA [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento] (P28).
De acordo com Puri (2000), à medida que os mercados assumem natureza global e
expandem-se competitivamente numa velocidade fenomenal, a exigência de uma
força de trabalho aumenta de maneira exponencial. De acordo com o autor, os
dados divulgados pelo Ministério do Trabalho tornam verdadeira a hipótese de que o
mercado atual está em ascensão, abrindo muitas ofertas de emprego. Com base no
autor, é possível inferir que este seja o motivo de 81% de taxa de turnover no ano de
2000.

Ao serem solicitados a avaliarem a região em que a empresa está inserida, foi
perguntado se o elevado índice de desligamento poderia estar relacionado ao
mercado de trabalho local ou esse fator não interferiria na decisão deles de sair da
empresa. Como resposta, obteve-se: a) interferência por parte da recente
industrialização da região; b) nesta região a geração que está ingressando no
mercado de trabalho com o país em pleno emprego é desapegada, não possui a
cultura tradicionalista de regiões onde a busca pelo emprego era uma preocupação
constante nas famílias; d) há grande mercado crescente nesta região (perceptível o
crescimento econômico de Palmeiras e região nos últimos anos); e) localização
muito próxima de uma capital; f) a cultura de trabalho em indústrias com
compromisso de frequência não tem; g) obrigatoriedade em ter que seguir boas
práticas de higiene; h) requerem adaptação (costumes), pois no ponto de vista do
trabalhador inibe a liberdade deles; i) outro ponto de observação é que grande parte
dos funcionários é de pessoas que vieram de outra região em busca de melhoria de
vida. Se acharem que terão melhor perspectiva de vida em outra região, mesmo que
longínqua, não terão receio de irem embora.
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Outro fator observado relaciona-se ao tempo de fundação da unidade produtora:
quanto mais antiga, menor o índice de turnover. Em unidades de cidades ou regiões
com pouca oferta, o turnover caía significativamente. Ainda, infere-se que em
regiões onde já existe a cultura do frigorífico e isso sempre foi a base da economia,
o índice de turnover também é menor, abaixo de 5%, como em regiões como o
oeste de Santa Catarina. Em relação a isso, Carsten & Spector (1987) descobriram
que a disponibilidade de empregos alternativos está fortemente correlacionada com
as intenções de turnover. Portanto, acredita-se que quando os empregos são
abundantes, a rotatividade é alta, quando os empregos são escassos, a rotatividade
é pequena.

A rotatividade de pessoal pode acarretar sérias consequências para uma
organização. Além de dispendioso, tende a ser demorado para uma empresa
anunciar, recrutar, selecionar e contratar novos funcionários (Abbasi, Hollman &
Hayes, 2008), bem como assegurar as funções do colaborador que deixou a
organização, enquanto outro não é escolhido para o seu lugar. Quanto a isso, os
respondentes declararam que a constante saída/entrada de funcionários afeta o
trabalho de quem permanece, além de prejudicar o clima e satisfação no trabalho,
conforme se comprova nos relatos:

[…] ocorrem perdas em todos os níveis, a correlação que faço é que quanto
maior no nível hierárquico, maior a perda, pois além da perda de conteúdo,
perde-se a referência e provoca insegurança (P25).
[…] a perda de aprendizado ocorre em todos os níveis da organização, em
níveis mais elevados de responsabilidade, se perde a “memória” da empresa
(unidade) e muda a cultura de trabalho, já para níveis operacionais ocorre
perda de resultados como o rendimento, por exemplo (P3).
[…] afeta todos os níveis hierárquicos, mas não estamos conseguindo reter os
funcionários na liderança média (supervisão e coordenador). E isso é vital que
mantivéssemos os mesmos e que eles fossem bem treinados (e antes de tudo
bem escolhidos) (P11).
[…] a perda está em todos os níveis, mas as mais significativas estão nos
níveis gerenciais e técnicos, como os coordenadores (P7).
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Na oitava questão - "percebe-se queda de desempenho e/ou produtividade,
individualmente ou por equipes, após ocorrência de turnover? Como a questão é
tratada pela empresa?” -, os respondentes alegaram:

[…] Sim. No nível operacional a adaptação e treinamento dos novatos
provocam perdas no padrão e nos volume produzidos (P15).
[…] É percebido. Como paliativo tentamos sempre que possível mandar
lideranças de outras unidades para fazer uma sinergia ou até mesmo ser a
força motriz, busca-se reforçar o quadro com contratação na cidades próximas
e faz-se planos de ações internos para melhorar os números do turnover.
Esses planos têm dado certo resultado quando comparado aos anos iniciais,
há uma evolução nos números. Mas percebe-se agora uma maior dificuldade
em continuarmos baixando esses números (baixar da casa dos 6% e
continuamente) (P3).
[…] A perda de desempenho e produtividade ocorrem, pois não tem o
operacional que faria a tarefa, com isso sobrecarrega os demais, que acabam
se fadigando, e isso gera uma bola de neve, aumentando esses indicadores
negativamente. A busca pela retenção, dificultando a saída dos funcionários e
buscando atender às demandas que facilitam o seu bem-estar na unidade,
alterando ônibus, horários de almoço, café, etc. (P18).
[…] a ausência de pessoas na linha de produção sobrecarrega os demais
colaboradores, todavia, criamos rotinas que minimizam esse impacto (P11).
Sobre a questão “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?”, as respostas foram:

[…] Acredito que pode ter havido algum impacto sim, pois isso causa
insegurança no clima organizacional (“vou procurar outro emprego, antes de
ser demitido”) (P7).
[…] quando caracterizado como injusto gera questionamentos e até desânimo
na equipe (P26).
[…] A nível operacional a situação é muito diferente, quando se desliga
alguém sem justa causa, gera-se uma expectativa de desligamento, e muitas
pessoas começam a pedir para sair, forçando o desligamento (P30).
[…] percebe-se algum ressentimento dos colaboradores que assumem as
atividades dos superiores que foram desligados (P29).
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Entretanto, conforme alguns pesquisadores esclarecem, tais como Mobley (1992) e
Puri (2000), o turnover também deve ser encarado de maneira positiva, pois em
índices mais baixos, gera bons efeitos. Isso ficou evidenciado nas respostas:

[…] Ocorre dependendo do caso, quando o turnover é gerado quando o
funcionário é descomprometido, “já era esperado”, não tem muito efeito (P25).
[…] quando o funcionário se achava intocável, gera um efeito positivo (P26).
[…] mão-de-obra itinerante: o efeito é positivo, já que alguns funcionários não
vêm para ficar na cidade mais que dois ou três anos (P13).
A maioria dos respondentes declara perceber algum efeito positivo no moral dos
funcionários que ficam após o processo de turnover por iniciativa da empresa e/ou
do empregado. Segundo eles, é positivo quando: a) foi desligado um líder que
possuía rejeição; b) se demite o colaborador com mau desempenho ou mau
comportamento, o impacto é positivo para aqueles que querem trabalhar; c) em
casos de liderança cujos funcionários voltam a ter atitudes mais proativas,
entretanto, em relação ao nível operacional isso não tem efeito se o desligamento
não for por justa causa.

Silva (2001) acredita que é correto afirmar que o líder é percebido por um grupo
como um possuidor ou controlador dos meios para a satisfação de suas
necessidades. Portanto, o estilo de liderança pode influenciar no desligamento
desse grupo ou de um indivíduo da empresa, ou seja, existe relação evidente entre a
influência do líder e turnover.

Na medida em que o líder estabelece uma relação pessoal positiva com os
empregados, demonstra consideração por eles e cria um ambiente de apoio. O
trabalhador pode tornar-se menos propenso a se desligar, devido à união pessoal
com o líder, o que não deve implicar, por certo, a responsabilidade deste por uma
avaliação crítica do desempenho de recompensação, diferenciada com base no
desempenho e desenvolvimento de altas expectativas e metas. Esses dois riscos
podem ser gerenciados e não eliminam as vantagens de se construírem uniões
positivas com o líder, no controle do turnover (Mobley, 1992).
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Os entrevistados, quando questionados se 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, declararam:

[…] Sim, quando o funcionário ocupa o cargo e não rende satisfatoriamente,
além de desmotivar, sobrecarrega os demais colegas (P27).
[…] Este é um território perigoso e deve-se ter muita cautela, pois ocorrem
inúmeras situações na rotina e, caso os operacionais percebam a
oportunidade, eles irão atuar para forçar a saída, quando o operacional quer
sair, ele força a barra, de inúmeras formas ate sabotagem, tenho exemplo
disso, aqui na unidade, e os mesmos sabem a dificuldade de caracterizar uma
justa causa, o que leva os mesmos a agirem com desídia, entre outros. Não
vejo outra saída a não ser aplicar as normas da companhia, de forma justa e
estruturada (P11).
[…] Não pode ser uma regra (pois pode gerar uma “abertura de porteira”), mas
há casos extremos que um funcionário com comportamento indevido pode
estar atrapalhando tanto o setor, prejudicando a sua produtividade e o clima,
que é melhor fazer o seu desligamento (P24).
[…] Sim. Muitos querem sair mas não pedem demissão, como forma de forçar
a empresa a desligá-los para receber todos os direitos trabalhistas. (P23)
Por fim, os funcionários, ao serem questionados se são percebidos ganhos
operacionais com o turnover em razão da entrada de empregados com melhor
desempenho, informaram:

[…] Não percebo esses ganhos, normalmente há um período de adaptação e
aprendizado que provocam perdas (P18).
[…] Na liderança, em alguns casos, acho interessante fazer uma “oxigenação”
(um pequeno turnover) para trazer novas ideias, mudar o status quo, quebrar
paradigmas, etc. Mas a nível operacional não percebo efeito positivo nisto
(P21).
[…] Sim, é perceptível, e os remanescentes com o passar dos dias começam a
entregar melhores resultados, isso para cargo de lideranças, operacionais, não
se observa isso, pois a qualificação dos mesmo é muito semelhante e os
motivos que os levam ao trabalho também (P16).
[…] Sim, principalmente quando o processo seletivo consegue trazer pessoas
proativas e positivas (P13).
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Portanto, pode-se concluir que, a partir das entrevistas e debates nos grupos focais,
sobressaíram-se como fatores causadores da intenção de turnover: dificuldade de
adaptação ao trabalho em frigorífico; exigência de assiduidade e cumprimento de
regras e normas impostas no setor de alimentos; mão-de-obra jovem e falta de um
plano de carreira, cargos e salários bem definido. Destaca-se ainda o mercado de
trabalho em oferta, com outras opções de trabalho e facilidade de recolocação no
mercado em expansão em função dos incentivos do governo do Estado para
aberturas de empresas na cidade da unidade pesquisada, aumentando a
concorrência por mão-de-obra.
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5 Considerações Finais
Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar os fatores causadores da intenção
de turnover no frigorífico de Palmeiras de Goiás do Grupo Pif Paf Alimentos, tendo
utilizado técnicas quantitativas e qualitativas para coleta de dados. Considerou-se o
papel estratégico da gestão de pessoas, que tem como um dos indicadores o
turnover ou a intenção. Mesmo considerando as pessoas como fonte de vantagem
competitiva, as empresas têm demonstrado ineficiência e incapacidade em manter
empregados em seus quadros, especialmente os bem adaptados e capacitados.
Assim, são gastas somas substanciais para repor os funcionários que se desligam
ou são desligados da organização, implicando, além dos gastos financeiros, perda
de conhecimento. Esse problema da mobilidade ou rotatividade de mão-de-obra nas
empresas é tratado como turnover, termo usado na literatura acadêmica e nas
empresas brasileiras.

Após revisão da literatura sobre as principais abordagens teóricas a respeito do
turnover e clima organizacional objetos deste estudo, optou-se por construir um
modelo de pesquisa, baseado em Dutra (2002), Fischer & Dutra (2014), Macedo
(2008), Mobley (1992), Siqueira et al. (1997) e Siqueira (2014). A análise dos fatores
causadores da intenção de turnover foi baseada em três categorias: fatores de
contexto

econômico,

clima

organizacional

e

fatores

individuais.

O

clima

organizacional foi avaliado a partir de quatro categorias, conforme modelo proposto
pela FIA/PROGEP (Fischer & Dutra, 2014): identidade; satisfação/ motivação;
aprendizado/ desenvolvimento e liderança. A intenção de turnover é utilizada como
medida, na impossibilidade de mensuração direta dos antecedentes com os
desligados da empresa. Optou-se por utilizar a Escala de Intenção de Rotatividade
(EIR), que avalia o grau em que um indivíduo elabora planos sobre a saída da
empresa em que trabalha, por meio de três indagações: se o indivíduo pensa,
planeja ou tem vontade de sair da empresa onde trabalha.

Turnover é entendido como a suspensão da condição de membro de uma empresa,
por parte do indivíduo que recebia compensação monetária. Nesse sentido,
desconsideram-se os processos de admissão, transferências para outras localidades
e/ou departamentos, focando-se especificamente nos empregados desligados da
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empresa, em função de demissão voluntária ou não. Na impossibilidade de se
pesquisar a percepção dos empregados desligados sobre os fatores causadores de
turnover, optou-se por pesquisar a intenção de turnover como uma medida deste. A
intenção de turnover é entendida como um fenômeno de natureza psicológica que
representa a probabilidade estimada (subjetiva) pelas pessoas, de que elas poderão
deixar a empresa permanentemente em algum momento próximo. É um indicador
eficaz e com capacidade para avaliar o pensamento, o planejamento e a vontade
das pessoas de deixarem a empresa onde estão empregados. Nesta pesquisa,
conceitua-se clima organizacional como sendo a qualidade ou propriedade do
ambiente empresarial, percebida ou experimentada pelos membros da organização
e que influenciam o seu comportamento. O modelo de pesquisa e o questionário
foram validados por meio de análise de equação estrutural.

Tendo esse modelo como referência, foram coletados dados secundários para
caracterizar o contexto econômico e primários, por meio de aplicação do
questionário à população de 1.545 empregados do frigorífico. Obteve-se o retorno
de 641 questionários totalmente preenchidos, amostra considerada significativa, com
95% de nível de confiança e 3% de margem de erro. Esses dados foram
confrontados com as informações de entrevistas individuais realizadas com
semiestruturadas com os 11 gestores da unidade e de três grupos focais, realizados
com os empregados da unidade pesquisada.

O perfil da amostra pode ser caracterizado como predominantemente do sexo
feminino (57,4%) e com até 40 anos (87,0%). Coerentemente com essa faixa etária,
quase metade dos respondentes é solteira (49,1%), sendo que 39,5% não possuem
filhos e não são portadores de deficiência (96,4%). Somente 17,8% dos
respondentes têm além do ensino médio, predominando ensino fundamental
incompleto (21,1%) e ensino médio completo (33,7%). A maioria dos pesquisados é
de auxiliares operacionais (67,6%), da Diretoria Industrial (87,1%), divididos entre
primeiro turno (46,2%) e segundo turno (45,1%); e somente 8,7% cumprem o horário
administrativo. Mais da metade dos respondentes (53,8%) trabalha há menos de um
ano na empresa, sendo que 20,7% trabalham até três meses na unidade atual e
recebem até R$ 860,00 de salário mensal (54,1%).
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O primeiro objetivo específico buscou caracterizar os fatores de contexto econômico
causadores de turnover. Verificou-se que o mercado de trabalho na região na qual o
frigorífico de Palmeiras de Goiás do Grupo Pif Paf Alimentos está instalado
apresenta condições que podem aumentar o índice e a intenção de turnover.
Entendendo-se que o mercado de trabalho é constituído por relações complexas
entre as pessoas que ofertam a sua força de trabalho e as empresas que oferecem
oportunidades de trabalho, conclui-se que o mercado local está em oferta – muitos
empregos e poucos candidatos. Entre os aspectos do âmbito analisados, podem-se
destacar:

a) Expressividade do setor agrícola – participação em 1,5% do PIB do país;
b) crescimento da produção de carne de frango de 11,9% ao ano;
c) estado de Goiás é a nona economia do Brasil;
d) política agressiva de incentivos fiscais para atração de empreendimentos;
e) renda da população do estado cresceu 5,5% acima da inflação, com
significativo impacto na população mais pobre;
f) geração de emprego formal teve expansão média anual de 7,2%, superior
em 3,7% em relação à média nacional;
g) emprego na área industrial teve aumento de 36,28%, correspondendo a
43% dos empregos gerados no estado, sendo superior à taxa brasileira.

Já o segundo objetivo específico foi identificar a intenção de turnover. Na etapa
quantitativa, os resultados indicaram que os funcionários tendem a discordar que
pensam, planejam ou querem sair da empresa, ou seja, tendem a não ter intenção
de sair da empresa. Por outro lado, os dados reais indicam turnover de 6,10%,
comprovando que não somente há a intenção, como o efetivo comportamento de
saída da empresa.

Aprofundando-se no resultado, analisaram-se as respostas (de intenção de turnover)
agrupadas pela amostra separadamente - operacional (85% dos respondentes) e
administrativa (15% dos respondentes). Pode-se afirmar que a maior frequência de
intenção de turnover, tanto na área operacional como administrativa, aparece em
relação à opção “`as vezes penso, planejo ou tenho vontade de sair da empresa”.
Portanto, a intenção de turnover está presente na amostra pesquisada, apesar de,
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na média, tender a não se manifestar. Para a empresa, é importante analisar as
causas de tal intenção, principalmente em relação aos empregados da área
administrativa que manifestam intenção de se desligarem da empresa, com maior
percentagem em: frequentemente e sempre pensar (45,5%), planejar (27,3%) ou ter
vontade (27,3%).

O terceiro objetivo específico foi identificar as variáveis de clima organizacional
causadoras da intenção de turnover. Apurou-se que o clima explica 30,0% da
variabilidade da intenção de turnover, com relação negativa (0,548), ou seja, quanto
melhor o clima, menor a intenção de turnover.

No que se refere à categoria identidade, como pontos de melhorias que devem ser
trabalhadas, sobressaem-se as questões Q3, Q6 e Q8, cujos limites inferiores
ficaram entre 2,8 e 3,2%. Na categoria satisfação e motivação, como pontos de
melhoria que precisam trabalhadas, destacaram-se as questões Q12, Q17, Q21,
Q23, Q24, Q27, Q29, Q33 e Q38, cujos limites variaram de 2,2 a 2,9%. Já na
categoria aprendizado e desenvolvimento, verificou-se como pontos de melhorias
que devem ser trabalhadas: as questões Q44, Q47 e Q49, que apresentaram limites
inferiores variando de 2,6 a 2,9%. Para a categoria liderança, como ponto de
melhoria a questão Q61, com média de 2,8%.

Ao serem questionados quanto ao item que os levam a considerar uma empresa um
excelente lugar para se trabalhar, apresentados de maneira estimulada (foram
apresentadas as opções de resposta), os itens referentes ao aprendizado (57,6%) e
satisfação e motivação (52,4%) mostraram-se em um patamar acima dos demais.

Identificar a relação entre fatores individuais e a intenção de turnover constituiu o
quarto objetivo específico. Os achados demonstraram que, quando se analisa por
idade, 90% dos desligamentos acontecem na faixa de idade de até 40 anos e 10%
com mais de 41 anos. Em relação ao gênero, 60% dos desligamentos são de
mulheres e 40% são de homens. No que se refere ao estado civil, 80% dos
desligados são solteiros, 19% são casados, 0,9% é divorciado e 0,1% é separado.
Quanto à posse de filhos, 35% não têm filhos, 26% têm um filho, 27% dois filhos e
12% mais de três filhos. Já em relação ao local de trabalho, 85% estão lotados na
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Diretoria Industrial, 4% na Diretoria de Logística, 5% na DGDO e 6% nas outras
diretorias. Ao avaliar os desligamentos por grau de instrução, 41% são de
empregados com ensino fundamental incompleto, 10% com ensino fundamental
completo, 16% com ensino médio incompleto, 28% com ensino médio completo,
3,6% com curso superior, 1,04% técnico completo. Além disso, 48% dos
desligamentos ocorrem até a experiência de 90 dias, 35% de 91 dias a um ano, 7%
entre um e dois anos, 9% entre dois e três anos e 1% acima de três anos.

O quinto e último objetivo buscou verificar a percepção dos gestores da unidade
quanto aos fatores causadoresda intenção de turnover. Detectaram-se como
causadores: a falta de transparência e inexistência de manutenção de regras
(segurança); a temperatura fria no local de trabalho também incomoda parte dos
trabalhadores; a atividade de frigorífico em regiões onde há outras opções de
trabalho e facilidade de recolocação passa a ser segunda ou terceira opção; fatores
como ritmo, ambiente, até mesmo a gestão, pois o nível de cobrança é diferenciado
por ser indústria de alimentos, com margens baixas e com muitas regras a serem
cumpridas; a oferta de mão-de-obra existente está posicionada em um público que
se apresenta com um comportamento, “desregrado”, pois são pessoas de baixo
nível intelectual e cultural, de difícil entendimento das regras exigidas pelo mercado
e pelas legais do MTE e do MAPA.

Pode-se concluir que os resultados da etapa quantitativa revelaram como fatores
causadores da intenção de turnover: o volume de trabalho que dificulta o término
das tarefas na jornada de trabalho normal; a falta de reconhecimento e valorização
pelo trabalho realizado; a desconfiança nos colegas de trabalho; recompensa injusta
pela qualidade do trabalho apresentado; a não participação nas decisões que afetam
o funcionário e o seu trabalho; e os gestores não agem de acordo com o que dizem.

Os resultados da etapa qualitativa evidenciaram como fatores causadores de
turnover: dificuldade de adaptação ao trabalho em frigorífico - ritmo, atividade,
horário e temperatura fria; exigência de assiduidade; cultura local de trabalhos na
agricultura, domésticos e diaristas; mão-de-obra jovem, cujos benefícios não são
atrativos; discordância por trabalhar aos sábados; falta de perspectiva de
crescimento na empresa; tratativa das lideranças na gestão de pessoas; a mão-de-
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obra feminina (57,4% do quadro da unidade) que não tem onde deixar os filhos
menores - poucas creches na cidade e custo alto para contratar uma babá; falta de
um plano de carreira, cargos e salários bem definido e totalmente implantado; e
alegação de baixo salário.

Resumindo, no tocante ao contexto econômico, verificou-se, na unidade pesquisada,
que o principal fator causador da intenção de turnover refere-se à possibilidade de
mobilidade de emprego, em função da política de incentivos fiscais que têm
propiciado a instalação de empresas de segmentos variados, provocando
concorrência de mão-de-obra na região.

Já em relação ao clima organizacional, averiguou-se que na categoria identidade o
fator mais relevante e causador da intenção de turnover foi a não participação dos
funcionários nas decisões que afetam a ele e ao seu trabalho. Quanto à categoria
satisfação e motivação, o fator considerado mais importante foi a falta de disposição
das pessoas em ajudar uma às outras na realização do seu trabalho. Na categoria
aprendizado e desenvolvimento, constatou-se que a empresa não ouve e não coloca
em prática as sugestões de seus funcionários. Na categoria liderança, sobressaiu-se
que na empresa os chefes não agem de acordo com o que dizem. Quanto aos
fatores individuais e intenção de turnover, auferiu-se que as variáveis: faixa de
renda; faixa etária; sexo e grau de instrução foram as que mais impactaram.

Em relação às limitações deste trabalho, citam-se o tamanho e complexidade do
questionário, devido ao grau de escolaridade predominante na amostra. Portanto,
sugere-se para pesquisas futuras a criação de uma versão reduzida do modelo
construído e que as questões de intenção de rotatividade sejam inseridas no início
do questionário, por apresentarem estrutura de resposta diferente das demais.
Sugere-se a realização de análise fatorial exploratória para verificar quais questões
que foram mais significativas em cada construto que analisa o clima organizacional.

Para

a organização pesquisada, na

categoria identidade do fator clima

organizacional, sugerem-se: implantar um programa que permita aos funcionários
conhecerem o negócio da empresa, seus processos e suas diretrizes; estruturar e
planejar um novo modelo de atuação da área de relações institucionais, a partir de
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práticas sustentáveis/ meio ambiente/ comunidade – realização/ divulgação, visando
trabalhar a imagem da organização externamente. Para que as empresas obtenham
sucesso, seus colaboradores, desde o nível mais operacional, devem estar cientes
das metas de seu cargo; possuir visão mais ampliada do negócio da organização e
da importância da execução de suas atividades.

Na categoria satisfação e motivação, recomendam-se: reavaliar os benefícios para
cada nível hierárquico e diferentes gerações, para tornar a empresa competitiva em
relação ao mercado local; elaborar um projeto para promover as práticas de
princípios e valores, em todos os níveis hierárquicos da empresa; investir na
adequação das estruturas físicas e processos relativos à refeitório, transporte e
lazer. Um programa de benefícios bem estruturado influencia positivamente tanto o
atingimento dos objetivos dos funcionários quanto os da empresa. Com o programa
de benefícios, as necessidades de seus funcionários podem ser atendidas,
diminuindo-se, assim, os índices de turnover, absenteísmo, estresse, entre outros.
Com isso, consequentemente, a organização se torna mais competitiva perante seus
concorrentes.

Na variável aprendizagem e desenvolvimento, aconselham-se: focar em programas
de treinamento e desenvolvimento que atendam aos funcionários da área
operacional; replicar o projeto da escola técnica, visando promover o conhecimento
e melhorar a qualificação dos profissionais que exercem funções técnicas; replicar o
projeto de apadrinhamento na integração dos funcionários novatos, cujo objetivo é
auxiliar na execução de suas tarefas no dia-a-dia e sanar eventuais dúvidas;
estruturar um canal de ouvidoria que permita aos empregados apresentarem
sugestões e reclamações; e implantar uma política de cargos, salários e carreira.
Um plano de cargos e salários bem elaborado pode se tornar um diferencial
competitivo dentro da organização, visto a possibilidade de motivar os funcionários.
Quando a remuneração é feita adequadamente, os funcionários têm mais
probabilidade de estarem satisfeitos e motivados em relação aos objetivos
organizacionais.

No que diz respeito à categoria liderança presente no fator clima organizacional,
recomendam-se: reforçar os módulos do programa de desenvolvimento da liderança,
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abordando a gestão de pessoas e comportamento organizacional; e procurar levar
ao nível operacional as informações e decisões corporativas que interferem na
realização de seu trabalho.

Portanto, os resultados desta pesquisa permitiram um diagnóstico dos fatores
causadores de intenção de turnover no frigorífico de Palmeiras de Goiás do Grupo
Pif Paf Alimentos, unidade que vem apresentado problemas de retenção de
pessoas, de baixa produtividade e atingimento da metas. A partir dos aspectos
detectados, a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Organizacional

poderá

desenvolver um plano de ação que vise à gestão estratégica de pessoas nessa
unidade, considerando as perspectivas de contexto econômico, organizacionais e
individuais.

Cabe ressaltar, ainda, que todos os objetivos propostos para a construção do estudo
foram alcançados e que o mesmo atende às proposições de uma dissertação de
mestrado profissional, estando aderente à linha de pesquisa Inovação e
Organizações.
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Apêndices
Apêndice A – Solicitação para utilização do questionário FIA/PROGEP
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Apêndice B: QUESTIONÁRIO

PERFIL
Nas questões abaixo, assinale o item que melhor caracterize o seu perfil. As informações abaixo não
permitirão a sua identificação.

1. Gênero:
(

)

Masculino

( )

Feminino

2. Idade
(

)

De 18 a 20 anos

(

)

De 31 a 35 anos

(

)

De 46 a 50 anos

(

)

De 21 a 25 anos

(

)

De 36 a 40 anos

(

)

De 51 a 55 anos

(

)

De 26 a 30 anos

(

)

De 41 a 45 anos

(

)

Acima de 56 anos

casado

(

)

(

)

3. Estado civil:
(

)

solteiro

(

)

(

)

separado

(

)

Viúvo

divorciado
outro

4. Número de filhos:
(

)

nenhum

(

)

1

(

)

2

(

)

3

(

)

4

(

)

5 ou mais

5.
(

Você tem algum tipo de deficiência:
)

Sim

(

) Não

6. Assinale a faixa mais próxima do seu salário
(

)

Até R$ 860,00

(

)

De R$ 3.801,00 a R$ 5.600,00

(

)

De R$ 861,00 a R$ 1.100,00

(

)

De R$ 5.601,00 a R$ 8.100,00

(

)

De R$ 1.101,00 a R$ 1.900,00

(

)

Acima de R$ 8.101,00

(

)

De R$ 1.901,00 a R$ 3.800,00

7. Grau de instrução:

142

(

)

Ensino Fundamental Incompleto

(

)

Ensino Fundamental Completo

(

)

Ensino Médio Incompleto

(

)

Ensino Médio Completo

(

)

Técnico Incompleto

(

)

Técnico Completo

(

)

Superior Incompleto

(

)

Superior Completo

(

)

Pós-Graduação/Especialização

(

)

Mestrado/Doutorado

8.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Setor de atuação:
Superintendência
TI
Diretoria Comercial
Vendas Grandes Redes
Exportação
Call Center
Diretoria Financeira
Tesouraria
Cobrança
Diretoria de DGDO
Custos
RH
Assessoria e Gestão
Orçamento
SESMT
Escritório de Projetos
Diretoria Industrial
Engenharia
P&D
PCP
Expedição
Movimentação de Carga
Diretoria Avícola
Integração de Suínos

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Auditoria Interna
Compras
Vendas Varejo
Planejamento e Controle de Vendas
Marketing
Parceria / Revenda
Planejamento Financeiro
Crédito
Cadastro
Contabilidade
Meio Ambiente
SAC
Jurídico
Qualidade
Relações Industriais
Planejamento Tributário
Administrativo
Gerência Industrial
Garantia da Qualidade
Diretoria Logística
Armazenagem
Transporte e Entrega
Integração Avícola
Agronegócios

9. Qual o cargo voce ocupa na empresa:
( )

Auxiliar Operacional

( )

Operador

(

) Auxiliar Global

( )

Profissional Manutenção

( )

Técnico

(

) Líder Operacional

( )

Coordenador

( )

Consultor

(

) Assistente

( )

Analista

( )

Gestor

(

) Gerente

( )

Diretor

( )

Outros

10. Qual o seu horário de Trabalho:
(

)

Primeiro Turno

(

)

Segundo Turno

(

)

Horário Administrativo

11. Há quanto tempo você trabalha na Pif Paf:
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(

)

Menos de 1 ano

(

)

De 1 a 5 anos

(

)

De 5,1 a 10 anos

(

)

De 10,1 a 15 anos

(

)

De 15,1 a 20 anos

(

)

mais de 20 anos

(

)

De 1,1 a 3 anos

12. Há quanto tempo você trabalha na Unidade de Goiás:
(

)

Até 3 meses

(

)

Mais de 3 anos

(

)

De 3 meses a 1 ano

CLIMA
A pergunta abaixo se refere a qualquer empresa, não necessariamente a sua.
Escolha 3 (TRÊS) alternativas, em sua opinião. Marque com um x.
a) Concordar com os objetivos da empresa e ter orgulho de trabalhar nela

(

)

b) Sentir-me satisfeito e motivado com o trabalho que faço na empresa

(

)

c) Estar em um ambiente de boas relações com os colegas de trabalho

(

)

d) Receber a melhor remuneração e melhores benefícios

(

)

e) Perceber que estou aprendendo cada vez mais e que tenho oportunidade de
crescer

(

)

f)

(

)

g) Ser tratado com justiça

(

)

h) Ter estabilidade e segurança

(

)

i)

Admirar aquilo que a empresa faz para seus clientes, sociedade e comunidade

(

)

j)

Nenhum dos motivos descritos acima

(

)

Ter chefes que eu respeito, confio e que orientam sua equipe de trabalho

As questões de 2 a 73 referem-se à empresa na qual você trabalha. São apresentadas frases
que tratam de aspectos de sua empresa. Para responder, utilize o seguinte código:
Discordo
totalmente

Discordo na
maioria das vezes

Às vezes concordo,
às vezes discordo

Concordo na
maioria das vezes

Concordo
Totalmente

Dê suas respostas, marcando, após cada frase, a carinha que melhor representa sua opinião.
Por favor, não deixe questões sem resposta. Lembre-se de que não há respostas certas ou
erradas.
IDENTIDADE
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2) Eu recomendaria aos meus parentes e amigos a Pif Paf como um excelente lugar para
se trabalhar

(

)

3) Tenho confiança na Pif Paf

(

)

4) A Pif Paf contribui para melhoria da comunidade e do meio ambiente

(

)

5) Tenho orgulho de dizer a parentes e amigos que trabalho na Pif Paf

(

)

6) Considero que a Pif Paf atende de forma equilibrada as necessidades de fornecedores,
funcionários e acionistas (donos da empresa)

(

)

7) A Pif Paf entrega aos seus clientes aquilo que promete com alta qualidade

(

)

8) Participo das decisões que afetam a mim e ao meu trabalho

(

)

9) As pessoas que trabalham na Pif Paf sabem o que devem fazer para torná-la cada vez
melhor

(

)

10) Conheço e concordo com os objetivos da Pif Paf

(

)

11) Os produtos e serviços da Pif Paf são muito importantes para nossa sociedade

(

)

12) O conjunto de princípios e valores são praticados no dia a dia da Pif Paf

(

)

13) Recebo todas as informações que preciso para fazer bem o meu trabalho

(

)

14) Considero que o tempo que dedico ao meu trabalho é equilibrado entre as
necessidades da Pif Paf e minhas necessidades pessoais e familiares

(

)

15) O ambiente de trabalho da Pif Paf facilita o relacionamento entre os funcionários

(

)

16) Gosto do trabalho que realizo hoje na Pif Paf

(

)

17) Na Pif Paf as pessoas estão sempre dispostas a ajudar umas às outras

(

)

18) Eu sinto que meu trabalho é importante para que a Pif Paf seja bem-sucedida

(

)

19) Considero que trabalhar na Pif Paf vem tornando a minha vida melhor

(

)

20) Considero que a Pif Paf se preocupa com a qualidade de vida de seus funcionários

(

)

21) Considero que meu trabalho é reconhecido e valorizado pela Pif Paf

(

)

22) Tenho todo equipamento e material necessários para realizar bem o meu trabalho

(

)

23) Na Pif Paf a gente pode confiar nos colegas de trabalho

(

)

24) Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do trabalho que apresento

(

)

25) As pessoas de qualquer idade, raça, cor e orientação sexual são tratadas com a
mesma justiça e respeito na Pif Paf

(

)

26) Trabalhar na Pif Paf dá segurança e tranquilidade para mim e para minha família

(

)

27) A quantia que recebo como remuneração variável ou participação nos lucros é justa

(

)

28) Tenho a quem recorrer se eu me sentir injustiçado

(

)

29) Os processos, procedimentos e rotinas de trabalho da Pif Paf são organizados e eficientes

(

)

30) Sou sempre bem atendido quando preciso de um colega de trabalho

(

)

31) A Pif Paf atende adequadamente às minhas necessidades nas áreas de saúde e
outros benefícios

(

)

32) Sou bem atendido quando preciso de outra área

(

)

33) Considero justo o salário pago pela Pif Paf aos seus funcionários

(

)

SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO
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34) Sinto que minha equipe trabalha como um verdadeiro time

(

)

35) As instalações e o espaço onde realizo meu trabalho são seguros, confortáveis e
limpos

(

)

36) A sensação mais frequente que sinto ao deixar o trabalho é de realização profissional

(

)

37) As informações sobre a Pif Paf são transmitidas aos funcionários com clareza, rapidez
e agilidade

(

)

38) O volume de trabalho permite que eu termine sempre minhas tarefas no horário normal

(

)

39) Sair da Pif Paf, mesmo recebendo uma boa oferta, é muito difícil para mim

(

)

40) Sou estimulado a contribuir para melhorar a forma como é feito o meu trabalho

(

)

41) Sei o que devo fazer para crescer profissionalmente na Pif Paf

(

)

42) A Pif Paf me estimula a conhecer o trabalho realizado pelos meus colegas

(

)

43) Acredito que trabalhando na Pif Paf terei oportunidade de fazer carreira e crescer

(

)

44) A Pif Paf ouve e coloca em prática as sugestões de seus funcionários

(

)

45) O trabalho que realizo me permite aprender coisas novas

(

)

46) Periodicamente recebo de meu chefe avaliações sinceras sobre meu desempenho

(

)

47) A Pif Paf utiliza critérios justos para promoção e carreira

(

)

48) Meus colegas estão sempre dispostos a dividir comigo o que sabem

(

)

49) Os métodos para realizar o trabalho na Pif Paf são frequentemente discutidos e
revisados

(

)

50) Sinto-me estimulado a buscar novos conhecimentos fora da Pif Paf

(

)

51) Meu chefe ajuda a decidir o que devo fazer para aprender mais

(

)

52) As pessoas que trabalham na Pif paf estão procurando melhorar aquilo que fazem

(

)

53) Todos têm oportunidade de participar de atividades de treinamento na Pif Paf

(

)

54) Minha equipe de trabalho considera meu chefe um líder de respeito e credibilidade

(

)

55) Meu chefe sempre deixa claro o que espera do meu trabalho

(

)

56) Minha equipe de trabalho tem um bom relacionamento com meu chefe

(

)

57) Sinto-me livre para contribuir com críticas e sugestões ao meu chefe

(

)

58) Sempre que preciso, posso contar com meu chefe para assuntos pessoais e profissionais

(

)

59) As solicitações e orientações de minha chefia facilitam a realização do meu trabalho

(

)

60) Tenho confiança naquilo que meu chefe diz

(

)

61) Na Pif Paf os chefes agem de acordo com o que dizem

(

)

62) Meu chefe é coerente, usa "o mesmo peso e a mesma medida" nas suas decisões

(

)

63) Sinto-me apoiado pelo meu chefe quando decido assumir novos desafios

(

)

64) Meu chefe conhece profundamente sua área de atuação

(

)

65) Os chefes sabem demonstrar como podemos contribuir com os objetivos da empresa

(

)

66) Meu chefe ouve e respeita a opinião da sua equipe

(

)

APRENDIZADO
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67) Sou sempre bem atendido quando peço orientações ao meu chefe

(

)

68) A Diretoria da Pif Paf transmite claramente os objetivos da empresa

(

)

69) Confio nas informações divulgadas pela Pif Paf

(

)

70) A Diretoria da Pif Paf direciona claramente as ações para o alcance das metas
propostas

(

)

71) A Pif Paf tem objetivos bem definidos.

(

)

72) A Pif Paf tem planos claros para atingir seus objetivos.

(

)

73) A Pif Paf tem formas eficazes de acompanhamento do cumprimento de prazos e
metas.

(

)

Para responder as questões de 74 a 76, utilize o seguinte código:
(1) Nunca (2) Raramente

(3) Às Vezes

(4) Frequentemente (5) Sempre

74) Penso em sair da empresa onde trabalho

(

)

75) Planejo sair da empresa onde trabalho

(

)

76) Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho

(

)

Sinta-se à vontade para colocar outros aspectos que não foram abordados no questionário e que
você considera importante.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MUITO OBRIGADA!
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Apêndice C - ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
1. Quais os principais motivos dos desligamentos que ocorrem na empresa?
2. Quais os fatores que influenciam na tomada de decisão de sair, avaliando a área
que você gere na empresa?
3. Na sua percepção, as variáveis individuais relacionadas ao trabalho, tais como a
satisfação ou insatisfação com o cargo, expectativas, valores, etc., podem
influenciar na decisão dos empregados de deixar a empresa?
4. No seu entendimento, as variáveis individuais não ligadas ao trabalho, como a
família, carreira do cônjuge, responsabilidades, etc., podem ser fatores
causadores de turnover?
5. Analisando as variáveis organizacionais e o turnover, voce entende que o modelo
de negócio da empresa (valores, remuneração, gestão, tipo de trabalho, etc.)
pode estar influenciando na decisão dos empregados de deixar a empresa?
6. Avaliando a região em que a empresa está inserida, o elevado índice de
desligamento pode estar relacionado com o mercado de trabalho local ou esse
fator não interfere na decisão do funcionário de sair da empresa?
7. 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, no seu entendimento?
8. Percebe-se queda de desempenho e/ou produtividade, individualmente ou por
equipes, após ocorrência de turnover? Como a questão é tratada pela empresa?
9. 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?
10. É percebido algum efeito positivo no moral dos empregados que ficam após o
processo de turnover por iniciativa da empresa ou do empregado?
11. 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?
12. São percebidos ganhos operacionais com o turnover em razão da entrada de
empregados com melhor desempenho?
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Apêndice

D - ESTATÍSTICA CHAID - PERFIL DOS PESQUISADOS vs

TURNOVER

Figura 6 - Intenção de turnover vs. faixa de renda.

Figura 7 - Intenção de turnover vs. faixa etária.
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Figura 8 - Intenção de turnover vs. grau de instrução.

Figura 9 - Intenção de turnover vs. gênero do respondente.
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Figura 10 - Intenção de turnover vs. portadores de deficiência.

