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RESUMO

Apesar dos números expressivos na empregabilidade nacional, o comércio varejista
tem o alto índice de turnover como uma realidade. Neste contexto, esta pesquisa
visou analisar como se configuram o turnover e o seu gerenciamento em uma
empresa de varejo supermercadista na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais.
Para alcançar o objetivo deste estudo, foi realizada pesquisa do tipo descritiva na
Organização Verdemar Ltda. utilizando abordagem qualitativa e quantitativa, tendo
como método o estudo de caso realizado por meio da pesquisa de campo e
documental. Para etapa qualitativa entrevistou-se especialistas em recursos
humanos (RH) e líderes da organização, na etapa quantitativa investigou-se a
amostra de 253 funcionários, visando identificar quais são os fatores antecedentes,
mediadores e as consequências do turnover, assim como quais são as políticas de
RH utilizadas pela empresa para controlar esse indicador. Os resultados revelaram a
preocupação dos investigados, com os custos financeiros e a queda do
desempenho, assim como foram evidenciados aspectos negativos do segmento
varejista, sendo os mais citados: o trabalho nos finais de semana, baixos salários e
pouco investimento na formação dos profissionais. Nota-se que a empresa
investigada possui percentuais de turnover abaixo da média nacional e do segmento
do comércio, justificado pela avaliação positiva dos funcionários a respeito das
políticas de RH instituídas.

Palavras-chave: Varejo. Turnover. Recursos Humanos.

ABSTRACT

Despite the significant numbers in the national employment, retail trade has a high
turnover rate as a reality. In this context, this study aimed to analyze the
configuration of the turnover and its management in a supermarket retailer in the city
of Belo Horizonte - Minas Gerais. To achieve the objective of this study, a descriptive
research was carried out in the Organization Verdemar Ltda. using qualitative and
quantitative approach, with the method of the case study through the field and
documentary research. For qualitative step was interviewed experts in human
resources (HR) and leaders of the organization, the quantitative stage investigated
the sample of 253 employees, to identify which are the background factors,
mediators and the turnover of the consequences, and what are the HR policies used
by the company to control this indicator. The results highlight the concern about the
financial costs and the drop in performance as well as they show negative aspects of
the retail segment, the most cited: work on weekends, low wages, little investment in
the training of professionals. It is possible to perceive that the investigated company
has a percentage of turnover below the national average and the trade sector,
justified by the positive evaluation of the employees regarding HR policies instituted.

Keywords: Retail. Turnover. Human Resources.
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1 Introdução

O termo inglês turnover, que em português significa rotatividade, é um indicador
relacionado às admissões e demissões de funcionários da organização em
determinado período de tempo, comparado à média de funcionários efetivos
(Cascio, 2010; Marras, 2000; Milkovich & Bourdeau, 2000).

De acordo com Silva (2002), essa rotatividade de pessoal pode ser ocasionada
por fatores internos e externos à organização. Entre as causas externas, estão
incluídas a disponibilidade de ofertas de emprego no mercado de trabalho e o
cenário econômico. Entre os fatores considerados internos, o autor menciona
salários, benefícios adotados pelas organizações, condições estruturais e
psicológicas de trabalho, a existência e funcionalidade do plano de carreira, o
relacionamento dos funcionários com colegas de trabalho e com gestores e as
oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

E para tratar o turnover, as empresas buscam pesquisar e entender o que o
impulsiona, seus impactos mensuráveis, e definir políticas que irão controlar a
movimentação de pessoas, presente no contexto empresarial.

O

comércio

varejista,

apesar

de

apresentar

números

expressivos

na

empregabilidade nacional, tem o alto índice de turnover como uma realidade. As
elevadas taxas de turnover trazem vários impactos negativos, complicando a
gestão das empresas e onerando os seus custos.

Neste contexto, este projeto visa analisar como se configura o turnover e o seu
gerenciamento em uma empresa de varejo supermercadista na cidade de Belo
Horizonte - Minas Gerais. Para alcançar esse objetivo, foi realizado estudo de
caso na Organização Verdemar Ltda. por meio de pesquisa do tipo descritiva,
com abordagem qualitativa e quantitativa.

Este projeto está estruturado em cinco sessões. Na primeira, a introdução,
apresentar-se-á a contextualização do setor varejista no Brasil, a problematização
do tema pesquisado, objetivos geral e específico e a justificativa. Na segunda
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seção encontra-se o referencial teórico, abordando os temas: gestão de recursos
humanos; gestão estratégica de pessoas; turnover; antecedentes turnover;
mediadores turnover; consequências turnover; retenção dos empregados. Na
terceira seção descreve-se a metodologia com a caracterização da pesquisa,
unidade de análise, unidade de observação, população e amostra, procedimentos
para coleta de dados, procedimentos para análise de dados e as contribuições da
metodologia. Na quarta seção são relatados e discutidos os resultados,
demonstrados pela pesquisa documental, pesquisa quantitativa e pesquisa
qualitativa. A conclusão e as considerações gerenciais são registradas na quinta
seção.

1.1 Contextualização

Neste subitem será apresentada a contextualização do comércio varejista no
Brasil, visando situar o conteúdo da pesquisa em um ambiente específico. Para
obter-se melhor compreensão dos temas investigados.

1.1.1 O comércio varejista no Brasil

Conforme Terra (2003, p. 9), o principal papel do comércio varejista na economia
é "a distribuição de produtos ou serviços em locais específicos, que garantam ao
cliente um mix de produto mais adequado às suas necessidades".

O varejista faz parte do sistema de distribuição entre o produtor e o consumidor,
desempenhando papel de intermediário entre estes. Embora exerça função de
intermediário, contribui para a identificação das necessidades do consumidor e
ajuda a definir a produção mais atrativa aos seus interesses (Parente, 2000). O
varejo conecta o produtor ao cliente, por ser um distribuidor dos produtos
comercializados pelos fabricantes e atacadistas (Quevedo, 2011).
“A prestação de qualquer serviço bem como a comercialização de produtos para
os consumidores finais consiste nas atividades envolvidas com o varejo” (Mattar
2011, p. 3). O autor cita outros canais de vendas ao consumidor como porta a
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porta, internet, telefone, catálogos, ambulantes e máquinas de vender, que
também configuram as atividades do varejo.

A história do varejo no Brasil acompanha o desenvolvimento econômico-social do
país. Em meados de 1940, o varejo de alimentos brasileiro ofertava itens básicos
de subsistência, sendo representado por armazéns, mercearias, açougues e
vendedores

ambulantes.

E

foi

evoluindo

até

alcançar

os

moldes

de

hipermercados e shoppings (Varotto, 2006, p. 86). Com o crescimento das
mercearias foram surgindo o autosserviço, as cadeias de supermercados e a
diversificação na oferta de itens (Senhoras, 2003, p. 2).

O segmento que mais se destaca no setor varejista é o de supermercados, que
vem passando por intensas reestruturações e fusões nos últimos anos. De acordo
com a classificação da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2014),
supermercado é um formato de varejo alimentar que se vale do sistema de
autosserviço, dispõe de dois ou mais check-outs e de quatro áreas básicas:
perecíveis, mercearia, limpeza doméstica e bebidas.

Na década de 1990, o setor supermercadista investiu em automação comercial,
modernizou tecnologias de informação, reestruturou seu modelo de gestão,
redesenhou a área de vendas, ampliou as possibilidades de crédito ao
consumidor e direcionou foco para melhoria no atendimento (Venâncio, Ferreira,
Mendonça & Braga, 2008, p.22). Com o advento da tecnologia e a implementação
de novos sistemas de gestão e processos, o varejo alimentício no Brasil
desenvolveu-se. As empresas que operam no mercado brasileiro vêm
acompanhando as tendências mundiais, exibindo ampla variedade de modelos e
formatos de lojas que são dispostas de modo a melhor atender às necessidades
do mercado e às expectativas dos consumidores.

Conforme Parente (2000, p. 15), nas últimas décadas o varejo fortaleceu-se no
cenário empresarial e viveu constante ritmo de transformação. O novo
consumidor, respaldado de informações, passou a exigir das empresas varejistas
produtos e serviços diferenciados, o que ocasionou competitividade no mercado e
melhoria ou manutenção no posicionamento da empresa (Giuliani, 2014).
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Segundo

o

Departamento

Intersindical

de

Estatísticas

e

Estudos

Socioeconômicos (DIEESE, 2015), o comércio é composto de três grandes
segmentos (varejo, atacado e veículos). O comércio incorpora desde grandes
redes nacionais e internacionais até uma imensa quantidade de micro e pequenos
estabelecimentos familiares. O setor demanda grande número de trabalhadores e
é um tradicional absorvedor de mão de obra, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1
Saldo da movimentação (admitidos-desligados) do emprego formal por setor
econômico, Brasil – 2014
Setores
Indústria de transformação
Construção civil
Comércio
Serviços
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca
Total
Fonte: DIEESE (2015).

Admitidos
3.855.394
2.732.031
5.353.419
8.691.084
1.155.797
21.787.725

Desligados
4.018.741
2.842.064
5.166.505
8.204.898
1.157.381
21.389.589

Saldo
-163.347
-110.033
186.914
486.186
-1.584
398.136

O boletim de indicadores do comércio do DIEESE (2015) informa que o comércio
nacional continuou sua trajetória como grande polo gerador de postos de trabalho.
Nesse setor, entre admissões e desligamentos, houve um saldo positivo de
aproximadamente 186 mil postos de trabalho, com registro em carteira no país em
2014. À frente dele situou-se somente o setor de serviços, com 486 mil. Entre os
segmentos do comércio, os três que mais contribuíram para a geração de postos
de trabalho foram: hipermercados e supermercados (47,6 mil), minimercados e
armazéns (13,3 mil) e varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e
veterinário (12,3 mil).
O desempenho do comércio varejista, medido pelo indicador “crescimento das
vendas”, é destacado pelo DIEESE, tendo em vista que o setor encerrou 2014
com resultados superiores ao do Produto Interno Bruto (PIB), como já havia
acontecido nos anos anteriores, como destacado na Figura 1.
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Figura 1 – Crescimento do volume de vendas do comércio e PIB (em %) – Brasil,
2007-2015.
Fonte: IBGE, 2015.

Sendo assim, o varejo e o PIB cresceram, em termos reais (descontada a
inflação), 2,2 e 0,1%¸ respectivamente. Ainda que haja correlação entre os dois
indicadores, o crescimento do comércio tem sido superior ao crescimento do PIB,
no período em análise. Mesmo em cenário de estagnação do PIB, como em 2009
e 2012, o comércio cresceu. Os indicadores de renda e crédito das famílias têm
impactos imediatos sobre o volume de vendas.

O comércio é flexível nas relações trabalhistas, havendo ainda mão de obra
informal e baixos rendimentos. A jornada de trabalho, quase sempre extensa,
contemplando feriados, finais de semana e hora extra, é o desafio da categoria.
De acordo com os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), em
2012 a jornada média semanal no setor era de 45,3 horas, com leve redução
diante das 46,4 horas semanais verificadas em 2007. Apesar da queda na
duração da jornada em algumas regiões, em 2012 o comércio ainda era o setor
com a maior proporção de ocupados trabalhando além da jornada legal (DIEESE,
2015).
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Outro apontamento do DIEESE (2015) mostra que o turnover no comércio
varejista é elevado e cresceu nos últimos anos, passando de 55,2%, em 2007,
para 64,2%, em 2013.

1.2 Problematização

A rotatividade de pessoas (turnover) faz parte das preocupações do mundo dos
negócios. Para Pomi (2005), a perda de pessoas significa perder profissionais
conectados ou negócio, pessoas que já adquiriram conhecimento específico,
capazes de criticar e melhorar processos; pessoas que já criaram afinidade de
atendimento ao cliente. Com isso, a empresa perde em produtividade, lucro e
estabilidade organizacional.

Quando a empresa perde um bom funcionário, além do prejuízo do potencial e
ritmo de produtividade, adicionam-se vários custos, incluindo aqueles com
recrutamento, seleção, treinamento e com o próprio desligamento.

O administrador deve ser capaz de diagnosticar a natureza e os prováveis
determinantes do turnover em sua organização; estimar as prováveis
consequências organizacionais positivas e negativas de vários tipos de
turnover; desenhar políticas, práticas e programas para um tratamento
efetivo do fenômeno; avaliar a efetividade das mudanças; e antecipar
futuras mudanças exigidas para o gerenciamento efetivo do turnover
em um mundo dinâmico (Mobley, 1992, p. 31).
A pesquisa foi realizada na Organização Verdemar Ltda., supermercado e
padaria, empresa que estruturou o seu negócio sempre focada nos anseios e
demandas da classe econômica, com mais poder aquisitivo, na cidade de Belo
Horizonte em Minas Gerais. Com seus sete supermercados e padaria, um centro
de distribuição, a Padaria Cataguases e a Bullight Alimentos Ltda., o grupo
emprega em torno de 3.000 funcionários. A empresa é reconhecida pela
qualidade dos produtos, serviços e atendimento personalizado oferecido aos seus
clientes. Mas apesar de também se destacar no cenário supermercadista mineiro,
pelos aspectos ligados às políticas e práticas da gestão de recursos humanos, o
turnover nessa organização é uma realidade a ser estudada.
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Sendo o turnover, um indicador importante para todas as organizações, e o seu
elevado índice percebido no segmento de varejo, um problema a ser analisado,
este trabalho busca responder: como se configuram o turnover e o seu
gerenciamento na rede supermercadista Organização Verdemar Ltda.?

1.3 Objetivos

Isso posto, este trabalho, visa alcançar os objetivos a seguir:

1.3.1 Objetivo geral

Analisar como se configuram o turnover e o seu gerenciamento na Organização
Verdemar Ltda.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Identificar os motivos de desligamento da organização nos últimos três
anos.
b) Identificar os antecedentes e mediadores do turnover.
c) Verificar as consequências do turnover.
d) Identificar as principais formas de gerenciamento do turnover.
e) Verificar quais são as políticas de Recursos Humanos (RH) utilizadas no
gerenciamento do turnover na organização;

1.4 Justificativa

Sendo o turnover um problema para as organizações e a elevada taxa desse
indicador no segmento do varejo uma realidade percebida, esta pesquisa justificase, em termos teóricos, por buscar ampliar o conhecimento em torno do turnover
e seu melhor gerenciamento.

Acredita-se que este estudo poderá contribuir para o conhecimento científico em
administração e auxiliar na melhoria das políticas e práticas organizacionais que
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poderão atender às demandas das empresas e de seus funcionários,
proporcionando melhorias para ambas as partes.

Outro aspecto relevante está ligado à necessidade de ampliar o conhecimento
sobre o gerenciamento do turnover, tendo em vista que a rotatividade gera custos
elevados para as organizações que, visando à manutenção da sua saúde
financeira, geralmente repassam esses custos ao preço final, fazendo com que os
consumidores adquiram produtos e serviços mais caros.

Para o governo federal, as altas taxas de turnover aumentam os custos do
Programa de Seguro Desemprego. Portanto, a sociedade brasileira como um todo
é impactada com aumento dos índices de turnover.

Para o pesquisador deste trabalho, o estudo sobre o turnover no varejo
supermercadista será relevante para a sua formação acadêmica e prática
profissional, tendo em vista que o mesmo atua como Superintendente de
Recursos Humanos da empresa estudada.

A pesquisa pretende contribuir para o melhor entendimento do turnover. Acreditase que o produto deste estudo possa contribuir para o enriquecimento da reflexão
acerca do turnover no comércio varejista.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico da pesquisa, abordando-se
os temas: gestão de recursos humanos; gestão estratégica de pessoas; turnover;
antecedentes turnover; mediadores turnover; consequências turnover; retenção
dos empregados.

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob
o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados (Lakatos &
Marconi, 2007).

2.1 Gestão de recursos humanos

O movimento da valorização das relações humanas no trabalho se deu com uma
pioneira experiência desenvolvida por Elton Mayo, no campo do comportamento
humano, cujas implicações demonstraram, além das influências da iluminação no
trabalho, a de aspectos psicológicos e sociais no produto final. Esses resultados,
agregados a outras experiências, elucidaram o poder desses aspectos
psicológicos e sociais na produção (Gil, 2008).

A partir deste referencial, pode-se dizer que as relações humanas no trabalho se
formam em uma sequência gradual de integração entre os indivíduos em uma
dada situação de trabalho, proporcionando a colaboração dos trabalhadores para
com a empresa e, simultaneamente, encontrando a satisfação de suas
necessidades sociais e psicológicas nelas (Gil, 1994).
Para Milkovich e Boudreau (2000, p. 75) “o movimento de relações humanas foi
em grande parte uma reação contra os aspectos desumanos da administração
científica levada a extremos”.
No período conhecido na geopolítica como “mundo bipolar” que sucede à
Segunda Guerra Mundial, constatou-se significativa ampliação do poder dos
sindicatos de trabalhadores. A partir de então, ocorreram alterações relevantes na
administração de pessoal das empresas com o enfoque legal e disciplinar, que
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antes se limitavam às rotinas de pessoal. Com o fortalecimento dos sindicatos, as
indústrias também começaram a se mobilizar a partir da década de 50. Com o
movimento de valorização das relações humanas no trabalho é que se criou a
consciência da importância do trabalhador e assim surgiram as práticas de
assistência aos recursos humanos. Pensar os recursos humanos da empresa
passou a ser uma forma de entender as necessidades básicas e também sociais
do colaborador, para ajudá-lo e favorecer que seja ajudado por ele próprio
também (Gil, 1994).

O autor ainda destaca que a partir da década de 60 a Gestão de Recursos
Humanos

(GRH)

surgiu

também

em

decorrência

do

crescimento

das

organizações e do aumento da complexidade das tarefas de gestão de pessoal.
Passou a substituir as expressões, até então muito corriqueiras no setor
empresarial, como: administração de pessoal e relações industriais (Gil, 1994).

No caso específico do Brasil, a GRH teve o seu momento inicial inserida no
âmbito de departamento de pessoal, quando “os empregados se tornaram um
fator de produção cujos custos deveriam ser administrados tão racionalmente
quanto os custos dos outros fatores de produção” (Fischer, 2002, p.19). Os
procedimentos desse padrão estavam voltados para as transações, os
procedimentos e os processos, de forma a oferecer alto grau de eficiência,
evidentes à sujeição do modelo departamento de pessoal, e a teoria de
administração científica.

Fischer (2002) apresenta o cenário histórico das décadas de 70 e 80 com o
surgimento do modelo de gestão estratégica de recursos humanos, em que o
objetivo maior é buscar um grau mais elevado de coerência possível entre as
políticas organizacionais e os fatores ambientais presentes no meio social.
Portanto, as políticas e os processos de GRH estariam interligados de forma
coerente às estratégias organizacionais. Já nos anos 80 e 90, outras teorias
organizacionais modernas começaram a orientar o papel da área de GRH. O
destaque na competitividade exigiu nova atuação da área de RH.
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Várias são as denominações designadas para se abordar a GRH, entre elas
destacam-se a gestão de pessoas, gestão do capital humano e a gestão de
talentos. Essas nomenclaturas de alguma forma representam um mesmo objetivo:
a gestão que necessita estar integrada às pessoas e a questões como:

[...] as expectativas sobre as relações de trabalho, o contrato psicológico
entre o que a pessoa quer da empresa e o que esta quer do seu pessoal,
perfis e tipos de personalidade, grupos, equipes, lideranças, processos de
cooperação, competição, apatia, cultura organizacional, valores, questões
éticas, entre outros aspectos ligados à vida social (França, 2008, p. 4).
Ainda sobre a questão da GRH, Fischer (2002, p. 11) sinaliza que “toda e
qualquer organização depende, em maior ou menor grau, do desempenho
humano para seu sucesso. Por esse motivo, desenvolve e organiza uma forma de
atuação sobre o comportamento que se convencionou chamar de modelo de
gestão de pessoas”.
Tal pensamento é confirmado por Ulrich (2000, p. 39) ao mencionar que “na nova
economia, a vitória surgirá a partir de capacidades organizacionais, como rapidez,
capacidade de reação, agilidade, capacidade de aprendizagem e competência
dos funcionários”.
A GRH é apresentada por Dutra (2002, p. 17) como um conjunto de “políticas e
práticas que permitem a conciliação de expectativa entre a organização e as
pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo”. Em relação ao
viés das políticas, o referido autor evidencia que são princípios e diretrizes que
delimitam as decisões e procedimentos das pessoas e da organização. Já em
relação às práticas, destaca diversos tipos de procedimentos, métodos e técnicas
utilizados para o desenvolvimento de ações e deliberações no âmbito da empresa
em questão.

A partir disso, no decorrer dessas políticas e práticas, os colaboradores tendem a
trabalhar de forma mais segura, já que elas proporcionam aos funcionários a
compreensão de suas capacidades e as necessidades de maneira conjunta aos
interesses da organização.
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Já na perspectiva de Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli (2008), as ações
relacionadas à GRH são: atrair e selecionar pessoas; recompensar pessoas;
desenvolver pessoas; e gerir o desempenho. Outro importante autor da área de
GRH, Marras (2000), destaca outras ações como a higiene e segurança do
trabalho; departamento de pessoal e relações trabalhistas.

As práticas em GRH não são independentes; elas precisam estar alinhadas por
meio dos seus subsistemas e estes devem seguir as estratégias da organização
(Dutra, 2002). O conjunto de subsistemas que desenvolvem as ações de RH é
apresentado por Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006) como: planejamento de
pessoal, recrutamento e seleção de pessoal, administração de cargos e salários,
planejamento

de

carreira,

avaliação

de

desempenho,

treinamento

e

desenvolvimento, Medicina e segurança no trabalho, clima organizacional e
motivação, descritos a seguir, segundo os referidos autores.

Para definir o planejamento de pessoal, o gestor de RH deve compreender as
estratégias da empresa, pois é a partir delas que se dimensiona o quadro de
pessoal e o direciona para o atingimento do objetivo maior da organização. O
quadro de pessoal deve ser estruturado considerando as particularidades do
negócio, a natureza das atividades a serem realizadas e as mudanças futuras;
tais como ampliação do negócio, especialização, modernização, entre outros
(Tachizawa et al., 2006).

Para Tachizawa et al. (2006), o recrutamento e seleção de pessoal deve suprir a
necessidade de mão de obra da empresa em suas contratações e substituições.
Para definir o perfil dos profissionais que atenderam às expectativas da empresa,
devem ser levados em conta o mercado de trabalho, a estratégias do cargo, as
leis e o meio em que vive. A seleção para um cargo pode ser feita a partir do
recrutamento interno ou externo utilizando-se técnicas de avaliação (entrevistas,
testes de simulação, personalidade, provas de conhecimento).

A administração de cargos e salários inicia-se com a definição das atividades
competentes ao cargo e sua descrição de forma clara e objetiva, para que o
funcionário compreenda suas responsabilidades e a quem deve se reportar. Com

25

a estrutura de remuneração, deve ficar evidente a forma de pagamento que a
empresa adota, lembrando que a remuneração compreende salário, adicionais
legais, horas extras e benefícios (Tachizawa et al., 2006).

O planejamento de carreira beneficia a empresa e o colaborador, permitindo
desenvolvimento para ambas. Pessoas capacitadas são preparadas não só para
assumirem novos cargos, mas principalmente para resolverem problemas e
encontrarem soluções que favorecem o negócio. Quanto mais as pessoas tiverem
sua capacitação desenvolvida, mais poderão colaborar com a organização e
sentindo-se, em contrapartida, mais realizadas. O plano de carreiras norteia
outros programas para a empresa, voltados para motivação, compensação e
desenvolvimento coorporativo. A carreira deve ser construída de maneira
participativa dentro das organizações, convergindo os interesses da organização
e do funcionário (Tachizawa et al., 2006).

A avaliação de desempenho busca medir a performance dos funcionários na
organização e, com base nos resultados, é possível adequar salários, funções,
promoções, definir treinamentos e realocar as pessoas de setor ou função. A
partir da avaliação, a empresa obtém informações sobre um grupo, um setor ou
departamento, analisa o desempenho específico de um empregado, define
estratégias de desenvolvimento, aplica feedback para o avaliado, define estímulos
para melhorar a produtividade e empenho das pessoas, identifica dispensas e
identifica funcionários potenciais que poderão ser posicionados em estratégias
futuras. Ou seja, o resultado de uma avaliação é uma leitura sobre o desempenho
dos funcionários e uma ferramenta para buscar soluções de melhoria no trabalho
(Tachizawa et al., 2006).

O treinamento objetiva o aperfeiçoamento do desempenho do colaborador, já o
desenvolvimento contempla a aquisição de novos conhecimentos, habilidades,
impulsionando a mudança positiva de atitude (Tachizawa et al., 2006).

Segundo os mesmos autores, a Medicina e segurança do trabalho zelam pela
saúde do trabalhador com base no que rege a legislação. Ela está respaldada em
normas e processos para proteger a integridade física e mental do trabalhador.

26

Esse departamento precisa resguardar o trabalhador de riscos oriundos do
exercício do trabalho.

Já clima organizacional está relacionado à propagação da cultura da empresa e é
influenciado pelos valores que regem os relacionamentos interpessoais de seus
membros. Um bom clima favorece o bem-estar dos funcionários, enquanto o clima
desfavorável pode causar desmotivação e falta de comprometimento do
colaborador. Nessa perspectiva, a motivação é influenciada pelo clima
organizacional. O RH é o setor responsável por criar processos estruturados que
possibilitem aos funcionários o alcance de seus objetivos pessoais (Tachizawa et
al., 2006).

A área de recursos humanos, antes focada em contratação, pagamentos,
recolhimentos, etc., tem evoluído. Mas não basta evoluir, é preciso verificar se
novas funções contribuem efetivamente para a área de RH (Ferris, Russ &
Albanese, 1990).

Assim como em outras áreas das ciências, as diferentes fases das teorias da
administração implicaram mudanças nas políticas e práticas da área de RH.
Richard & Johnson (2004) comentam que para se adaptar ao ambiente, em
constante mutação, as empresas precisam se estruturar e aos seus gestores
cabem agilidade, rapidez e capacidade em lidar com imprevistos para dominar a
complexidade das mudanças.

2.2 Gestão estratégica de pessoas

Baseado nos estudos de França (2008) e Marras (2000), que ressaltaram a
evolução do papel da GRH ao longo da história, conclui-se que, no início dos
anos 90, a área de RH encarou desafios exigidos pelo mercado externo, como
gerenciar alta velocidade, qualidade e produtividade, qualificação contínua e
empregos com vínculos pouco duráveis. Foi nessa fase que se fez necessário
pensar o planejamento de pessoas com alinhamento ao planejamento estratégico
das empresas. Então a GRH assumiu papel mais estratégico do que tático.
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Essa posição estratégica delega ao RH o papel de divulgar, de levar ao
entendimento dos colaboradores qual é a missão da empresa, como e por que
agir para alcançá-la (Garret & Dias, 2003).

Para Gil (2008), o mercado está mais exigente, buscando excelência
organizacional no que se refere às pessoas. As organizações, pressionadas por
essa competitividade no mercado, procuram estruturar o RH, o que irá agregar
valor para elas, os clientes, os investidores e os funcionários.

Tal mudança de paradigma, de acordo com Gil (2008), é a evolução para um
setor capaz de destacar o potencial que a gestão de pessoas é capaz de realizar.
Então, a área de RH assumiu o desafio de buscar excelência para a organização,
encarando o mercado globalizado, as novas tecnologias e a busca do capital
intelectual. O autor ainda defende que a GRH precisa enfrentar uma série de
mudanças, como transições, redefinir conceitos e valores para assumir um papel
tático e estratégico, adequado ao mercado global.
Segundo Fisher (1998, p. 105) há “a necessidade de se vincular a gestão de
pessoas às estratégias da organização” Nessa perspectiva, o RH vai transitar por
fatores internos e externos que circundam as estratégias da empresa e trabalhar
com ações que favoreçam os colaboradores na busca dos resultados
organizacionais.

A organização é considerada um instrumento racional de produção, cuja
estratégia é definida pelos diretores, em função do mercado que lhes é imposto,
do setor e dos valores organizacionais. A gestão de recursos humanos deve
garantir adesão às estratégias definidas pela diretoria e propiciar resultados
financeiros a partir da ampliação da produtividade dos funcionários (Vasconcelos
& Vasconcelos, 2002).

Os estudos de Milkovich e Boudreau (2000) afirmam que o RH deve conhecer
além das suas rotinas, precisa saber de forma detalhada qual é a essência do
negócio desenvolvido pela empresa, sendo fundamental esse conhecimento para
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que os profissionais de RH sejam parceiros dos negócios e gestores de
mudanças.

Em outra linha, essa etapa é relacionada à gestão estratégica de RH ao
esclarecer que: “[…] de qualquer maneira, essa linha de pensamento trouxe novo
conceito articulador do modelo de gestão: a busca de orientação estratégica para
as políticas e práticas de RH” (Fischer, 2002, p. 25).

Então, o desafio do RH tornou-se maior, já que a empresa depende do maior
envolvimento dos funcionários para garantir resultados e se garantir na
competição de mercado. Ou seja, as políticas e práticas de RH ficaram mais
complexas e necessárias para atingir os objetivos organizacionais e de RH, como
sinaliza Ulrich (1998, p. 43): “as práticas de RH ajudam a realizar objetivos
empresariais”.

Ulrich (1998) explica que, alinhando as estratégias de RH com as da organização,
o profissional do RH vai se tornando parceiro do negócio e ajudará a empresa no
alcance dos seus objetivos.

2.3 Turnover
De acordo com Marras (2000, p. 66), turnover “é o número de empregados
desligados da empresa num determinado período comparativamente ao quadro
médio de efetivos. A rotatividade é expressa por um número índice, que recebe o
nome de índice de rotatividade”.

Outra definição é dada por Mobley (1992, p. 30), salientando que a rotatividade é
a “suspensão da condição de membro de uma organização por parte de um
indivíduo que recebia compensação monetária desta”.

De acordo com Silva (2002), essa rotatividade de pessoal pode ser ocasionada
por fatores internos e externos à organização. Entre as causas externas, estão
incluídas a disponibilidade de ofertas de emprego no mercado de trabalho e o
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cenário econômico. Entre os fatores considerados internos, o autor menciona
salários, benefícios adotados pelas organizações, condições estruturais e
psicológicas de trabalho, a existência e funcionalidade do plano de carreira, o
relacionamento dos funcionários com colegas de trabalho e com gestores e as
oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Cabe ao administrador pesquisar os motivos do turnover em sua empresa;
entender quando é natural e necessária a movimentação de pessoas, saber das
consequências e seus impactos nos negócios e definir ações para tratar o
fenômeno. Além disso, o trabalho preventivo irá controlar esse indicador. O
administrador deve prever e se preparar para mudanças no mercado (Mobley,
1992, p. 31). O autor ressalta, ainda, que para compreender e realizar a gestão é
necessário integrar perspectivas individuais, organizacionais e ambientais;
analisar as consequências positivas quanto negativas; avaliar os dados
econômicos e de custos, nas percepções de empregado, levando em
consideração comportamentos e atitudes e de forma geral as informações dos
empregados e da organização.

Lucena (1995) defende que o controle do turnover deve fazer parte das
estratégias organizacionais, pois seu elevado índice pode acarretar investimentos
perdidos, custos de admissões e de demissões, além de afetar a produtividade.
Segundo o autor, o turnover, é impactado pela ausência de planejamento.

Mandarine (2005, p. 142) define turnover como o volume da flutuação de recursos
humanos nas empresas. Para ele, a rotatividade de pessoal pode gerar situações
de insegurança para atividade da empresa.

As modalidades de demissões usadas por algumas empresas são sugeridas por
Milkovich e Boudreau (2000) como: demissões inevitáveis - aquelas que não
podem ser controladas pela organização; demissões evitáveis - as podem ser
administradas por

meio das políticas adotadas pela organização; demissões

disfuncionais - causam desequilíbrio pela perda de profissionais qualificados; e as
demissões funcionais - quando os empregados removidos podem ser facilmente
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substituídos. É uma classificação sugestiva, que pode ser variada conforme o
perfil dos funcionários em uma organização.

Nesse sentido, Fitz-Enz (2001) faz a seguinte correlação sobre o turnover:

a) Controlável: ações criadas pela empresa poderão evitar a saída do
funcionário, visto que os motivos de desligamento podem ser por melhor
oferta de trabalho; melhor oferta de salário; mudança da direção da
carreira; gaps de oportunidades de treinamento; insatisfação com o
superior e insatisfação com os colegas;
b) incontrolável: não há ação direta da empresa, pois as razões que
ocasionaram a saída do funcionário são pessoais como a mudança no
status da família; mudança de localidade; recolocação; retorno aos estudos
e licenças.

Turnover funcional é benéfico para a organização, pois está relacionado com a
substituição de um funcionário cuja permanência na empresa pode ocasionar
despesas maiores que o recrutamento e treinamento de outro profissional
(Bohlander & Snell, 2010). Em contrapartida, o turnover disfuncional implica a
perda de mão de obra qualificada, indispensável para a empresa (Cascio, 2010).

O ponto de atenção está na demissão evitável/controlável. Quando um
funcionário decide romper com a empresa, sua satisfação está afetada e uma das
razões comuns relacionadas é a questão salarial. Nesse sentido, as políticas de
remuneração, planejamento de carreiras, dentre outras, podem auxiliar na
retenção dos profissionais e reduzir a perda de talentos (Milkovich & Boudreau,
2000).

Mobley (1992) incrementa que o estilo de liderança e o clima no ambiente de
trabalho também impactam na rotatividade de pessoal. Criar um ambiente
agradável no trabalho ajuda os funcionários a desempenharem melhor suas
funções.
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Existem duas maneiras de rescisão do contrato de trabalho: por iniciativa do
funcionário ou por iniciativa da empresa. Quando o funcionário decide romper seu
contrato é porque ele está insatisfeito, encontrou propostas mais atrativas no
mercado ou é movido por questões pessoais. Quando a empresa o demite,
certamente é porque ele não corresponde mais às expectativas do negócio
(Bohlander & Snell, 2010; Cascio, 2010; Milkovich & Bourdeau, 2000).

Com índices pouco representativos, estáveis, a rotatividade é saudável, pois é
importante renovar o quadro de funcionários. A constante entrada de profissionais
que irão substituir os absenteístas, desinteressados ou não produtivos oxigena as
equipes com novas ideias e novos conhecimentos. Então, o objetivo da empresa
pode ser controlar o indicador de rotatividade de pessoas e não torná-lo nulo
(Mobley, 1992).

Para Milkovich e Boudreau (2000) e França (2008), o turnover indica o sentimento
do colaborador em relação à organização.

A ocorrência da rotatividade em uma empresa relaciona-se aos valores,
expectativas, satisfação e percepção do funcionário quanto às oportunidades
internas de desenvolvimento, conforme Silva (2001). Para o autor, os valores
pessoais do colaborador precisam ir ao encontro dos valores da empresa; as suas
expectativas devem ser moldadas pelas possibilidades reais que a empresa pode
oferecer. O funcionário sem perspectiva de desenvolvimento profissional ou
crescimento facilmente deixará a organização.

De acordo com Mezomo (1981), a rotatividade de pessoal sobre influências de
canais diversos; ela pode se concretizar pelo desejo dos líderes, dos
trabalhadores ou de terceiros.

O turnover pode ser analisado a partir das entrevistas de desligamento, conforme
citado por Silva (2001). A entrevista é um recurso que ajuda a mensurar o
resultado do trabalho desenvolvido com foco nos colaboradores. Porém, os dados
tornam-se contaminados se o colaborador responder à pesquisa de forma
conveniente, ocultando os reais motivos da sua saída. Nesse caso, o resultado da
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pesquisa pode ocasionar uma análise incorreta dos motivos que geraram o
turnover.
Silva (2001, p. 14) preleciona que “gerenciar efetivamente o turnover significa
encorajá-lo quanto esse trouxer resultados positivos e minimizá-lo, quando as
suas consequências forem negativas”. Para isso, diversos subsistemas do RH
precisam da gestão eficaz dos seus recursos: recrutamento, seleção, cargos e
salários, desenvolvimento de líderes, planejamento de carreiras, comunicação,
etc.

A saída de funcionários de uma empresa é impulsionada pela inexistência de
política salarial e de benefícios; infraestrutura precária; liderança inadequada;
ausência de possibilidade de crescimento profissional; trabalho precário ou que
não traga significado ao trabalhador (Ferreira & Freire, 2001).

Aquino (1991) argumenta que o turnover deve ser estudado pelas empresas.
Índices elevados ou zerados não são interessantes, pelos custos e estagnação da
mão de obra, respectivamente. E o ponto crítico do elevado turnover é quando
este é caracterizado pela perda de profissionais talentosos, diferenciados e que
serão absorvidos pelos concorrentes, levando conhecimento específico do
negócio e, em alguns casos, clientes.

Então, a rotatividade não deve ser vista como algo relevante apenas porque gera
custos. Quando da saída espontânea dos colaboradores, a empresa deve
preocupar-se porque algo está causando insatisfação e desinteresse pelo
trabalho gerado por ela (Alves, Medeiros & Ribeiro, 2013).

Os elevados índices de rotatividade nas empresas refletem-se no mercado formal
brasileiro, resultando em baixo tempo médio de emprego dos trabalhadores. O
Brasil é o país que apresenta o tempo médio de trabalho mais baixo, ficando
acima apenas dos Estados Unidos, de quem é superior em cerca de sete meses
(DIEESE, 2015).
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O DIEESE (2015) informa que, em 2012, o tempo médio de permanência no
mesmo emprego era de cinco anos, se incluídos os funcionários públicos, mas de
apenas três anos, considerando somente os vínculos regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

É um tempo médio baixo quando comparado ao de países como Itália e Portugal
(13 anos), França e Alemanha (12 anos) e Dinamarca (nove anos), mas próximo
do dos Estados Unidos da América (EUA), país reconhecido pela flexibilidade na
legislação trabalhista e onde o tempo alcançou cinco anos em 2012.

Outro dado relevante, informado pelo DIEESE (2015), é que no mercado de
trabalho a taxa de rotatividade global chegou a 63,7%, em 2013, e a taxa de
rotatividade descontada, após a exclusão dos motivos ligados aos trabalhadores,
foi de 43,4% no mesmo ano, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2 – Taxa de rotatividade no mercado celetista (em %) – Brasil, 2003-2013.
Fonte: MTE. Rais, DIEESE, 2015.

Em 2009, a trajetória da taxa de rotatividade sofreu redução em função da crise
internacional. Mas manteve-se aproximada em 64% para a global e próxima de
43% para a taxa descontada, a partir de 2010.
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No tocante aos motivos de desligamento, predomina o encerramento do contrato
de trabalho ligado a fatores cuja motivação é tipicamente patronal, por iniciativa
da empresa (Figura 3).

Figura 3 – Distribuição dos desligamentos no ano por causas (em %) – Brasil,
2002-2013.
Fonte: MTE Rais, DIEESE, 2015.

No período analisado, 2002 a 2013, são observados queda nos desligamentos
patronais e aumento nos desligamentos a pedido do funcionário. Porém, mais de
dois terços dos desligamentos continuam concentrados nos motivos patronais. O
aumento a pedido dos funcionários ocorre em função de uma dinâmica positiva do
mercado de trabalho no período.

2.3.1 Rotatividade segundo setores de atividade econômica

Segundo os relatórios da DIEESE (2015), o índice de rotatividade difere de
acordo com a natureza das atividades, sendo importante considerar nos setores
agrícola e da construção civil. Para os dados de 2013, ordenados do maior para o
menor, as taxas de rotatividade calculadas foram:
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1. Construção Civil – taxa do setor: 115,0%; taxa descontada: 88,1%
2. Agricultura – taxa do setor: 88,8%; taxa descontada: 65,4%
3. Comércio – taxa do setor: 64,2%; taxa descontada: 42,1%
4. Serviços – taxa do setor: 59,6%; taxa descontada: 39,0%
5. Administração pública7 – taxa do setor: 56,0%; taxa descontada: 48,5%
6. Indústria de transformação – taxa do setor: 52,4%; taxa descontada:
35,4%
7. Serviço de utilidade pública – taxa do setor: 32,5%; taxa descontada:
21,5%
8. Extrativa mineral – taxa do setor: 31,9%; taxa descontada: 21,1%

Percebe-se que o comércio obteve em 2013 taxa de rotatividade de 64,2%, maior
que a média nacional, que foi de 63,7%, reforçando a necessidade de estudar o
turnover e seu gerenciamento nesse setor da economia.

2.3.2 Cálculos do turnover
Marras (2000, p. 50) define rotatividade como o “número de empregados
desligados da empresa em um determinado período comparativamente ao quadro
médio de efetivos”. O autor relata também que o índice de rotatividade “pode
medir uma parte da organização (toda uma área de vendas ou somente parte
dessa área: uma seção, um departamento, um setor, etc.) ou medir o índice geral
(todas as áreas componentes do organograma da empresa)” (Marras, 2000, p.
66).

Os índices de turnover são calculados mensalmente e a soma dos resultados
configura o índice anual. Esse índice demonstra, em valor percentual, a
quantidade de pessoas que circulam na organização (Marras, 2000).

O índice de rotatividade de pessoal mais usado, segundo Mobley (1992), é:
TTT = (D/N) x 100
TTT = Taxa de Turnover Total.
D = Número de desligamentos em dado período de tempo.
N = Número médio de empregados na folha de pagamento da unidade em estudo.
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Existem várias fórmulas de cálculo do turnover, uma delas, a equação proposta
por Marras (2000, p. 66) em seu livro "Administração de Recursos Humanos: do
operacional ao estratégico", é apresentada na equação (1):

(1)

Segundo Silva (2001, p. 12-13), “as organizações devem realizar análises
regulares e sistemáticas, abrangendo não só as taxas de turnover, mas também
as relações que existem entre o desempenho e o potencial da organização”.

2.4 Antecedentes turnover
À luz dos estudos realizados por Macedo (2008, p. 30), “a intenção de abandono
é entendida como a probabilidade subjetiva que individualmente cada um estima
de abandonar a organização num futuro próximo”.

Morrell, Loan-Clarke e Wilkinson (2001) dizem que as movimentações do
mercado, a oferta de trabalho em determinado setor, o índice de desemprego, os
tipos de funções, as propostas salariais, o estresse ocasionado pela natureza da
atividade e o clima no ambiente de trabalho acompanhado da motivação são
fatores que antecedem a intenção de permanecer ou não em um emprego.

A intenção de abandonar um emprego não surge de um fator isolado. As relações
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com os colegas de trabalho e líderes, questões pessoais, questões familiares,
interesse pela atividade desenvolvida devem ser levados em conta quando se
fala de estímulo para romper um vínculo trabalhista.

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000), conhecer a opinião dos
empregados ajuda a prever comportamentos futuros. Consequentemente, a
empresa poderá criar ações para nortear esse comportamento de forma a
conduzir para uma retenção.

Siqueira e Pereira (1999) afirmam que, quando se trata da decisão voluntária de
deixar o emprego, variáveis relacionadas ao comprometimento, atitudes e
interesse moldam o comportamento do funcionário. Fica perceptível a sua
intenção em sair da empresa, pois seu comportamento vai de encontro ao que é
esperado pela empresa.

Em contrapartida, Siqueira e Gomide (2004) verificam que o vínculo afetivo com
o trabalho ajuda na retenção do funcionário, reduz faltas e eleva a produtividade.
Quando há afeto e desejo pelo trabalho, o vínculo com a empresa se fortalece,
sobrepondo-se às intenções de abandono.

No estudo desenvolvido por Ramlall (2003), outros fatores foram mencionados
como motivador para a permanência do funcionário em uma empresa. Segundo
ele, o número de promoções obtidas na organização e a idade são fatores
relevantes na tomada de decisão por outro emprego. Receber feedback sobre o
desempenho no trabalho também aparece no estudo como fator significativo de
retenção.

Maertz (2001) definiu oito forças motivadoras do turnover: afetivas, contratuais,
constituintes, alternativas, calculativas, normativas, comportamentais e morais. As
forças afetivas constituem o conforto ou desconforto que o trabalhador sente em
relação ao seu trabalho. As forças contratuais regem os deveres e direitos
institucionais, do trabalhador e da empresa, além daqueles acordados pelas
partes. As forças constituintes dizem respeito às relações interpessoais com
colegas, líderes e membros da organização. As forças alternativas são ofertadas
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pelo mercado externo e, se mais atrativas, levam o funcionário a sair da
organização a que pertence. As forças calculativas referem-se às oportunidades e
possibilidades de alcançar seus objetivos ou não dentro da organização. As
forças normativas são norteadas por terceiros, pois surgem da percepção do
trabalhador sobre as expectativas dos amigos e familiares sobre continuar ou não
na organização. As forças comportamentais remetem a valores financeiros; os
colaboradores conhecem os custos da sua saída e, para evitá-los, preferem ficar
na organização. As forças morais estão ligadas aos valores, o colaborador sente
que está fazendo algo errado, incoerente aos seus valores, o que é determinante
para sua saída da empresa.

A frágil relação entre o comportamento de comprometimento na empresa e a
permanência

nela

pode

decorrer

da

hipótese

relacionada

a

fatores

socioeconômicos. As transformações trabalhistas dos últimos tempos trouxeram
alterações nos contratos de trabalho em longo prazo e tornaram mais instável o
tempo de permanência dos funcionários numa organização (Menezes, 2006).

Existe forte relação entre a intenção do funcionário de sair de uma empresa e a
concretização desse fato. Um importante tópico a ser discutido é o turnover
voluntário, porque implica pelo menos três importantes consequências para as
organizações – potenciais custos, perda de recursos humanos e paralisação de
atividades em execução. Porém, alguns economistas preocupam-se mais com as
questões financeiras do processo de turnover e não concordam que este tenha
algum benefício para a organização (Mobley, 1977; Mobley, Griffeth, Hand, &
Meglino, 1979; Mowday, Steers & Porter, 1981).

Essa forte relação entre intenções de sair e o turnover efetivo é explorada na
literatura. O modelo “expandido” de Mobley et al. (1979) é considerado detalhado
para entender essa relação, porque une elementos de outros modelos e trata das
variáveis da organização, do ambiente e do indivíduo associadas ao turnover.

Mobley (1992) enfatiza que tal modelo acusa a existência de quatro
determinantes básicos das intenções de sair e do subsequente turnover: a)
satisfação-insatisfação no cargo; b) utilidade expectada de papéis profissionais
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internos (à organização) alternativos; c) utilidade expectada de papéis
profissionais externos (à organização); d) valores e contingências não ligados ao
trabalho.

A Figura 4 demonstra o modelo expandido do processo de turnover.

Figura 4 – Modelo “expandido” do processo de turnover de Mobley
Fonte: Mobley (1992, p. 54).

No modelo Mobley (1992), três variáveis teriam influência nas percepções do
funcionário em relação ao cargo e ao mercado de trabalho. O funcionário teria
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expectativas quanto ao cargo atual e o que há no mercado. E quando os seus
valores pessoais não estão alinhados com os valores da empresa e o seu grau de
satisfação é baixo, os cargos alternativos tornam-se mais atraentes, o que resulta
em sua intenção de sair da empresa.

Para Mobley (1992), existe diferença entre querer sair da empresa e efetivamente
se desligar, pois um funcionário pode ter a intenção de sair, mas não concretizar o
turnover.

As intenções de turnover, com base na teoria proposta por Mobley (1992),
estariam relacionadas a variáveis como fator gênero, fator idade, fator estado civil,
fator nível de escolaridade, quantitativo de horas, fator sindical, fator salarial e
fatores organizacionais.

2.5 Mediadores de turnover

Os fatores mediadores do turnover são os intermediários à sua concretização.
Como tal, é a noção utilizada num contexto da epistemologia behaviorista, como
“elos intermediários” entre o estímulo inicial e a resposta, gerando “ao mesmo
tempo as respostas aos estímulos que os precedem e, por sua vez, estímulos
para os elos que seguem” (Dubois, J.; Mathée, G.; Guespin, L.; Marcellesi, C.;
Marcellesi, J.; Mevel, J., 2006, p. 405).

No dicionário da língua portuguesa, mediar é intervir, interceder, advogar
(Ferreira, A., 2003). No âmbito empresarial, o mediador é o personagem que irá
mediar conflitos, conciliar as partes: empregado e empregador.

Nesse sentido, a gestão de recursos humanos é o setor responsável pela
mediação dos interesses entre o empresário e o trabalhador. Por isso, o turnover
é um indicador de corresponsabilidade do setor. E a eficácia na gestão desse
indicador é um dos maiores desafios para a GRH (Gomes, Duarte & Neves,
2010).
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Whitener (2001) argumenta que o conhecimento e entendimento que os
colaboradores

possuem

sobre

as

práticas

de

RH

influenciam

seus

comportamentos, mesmo que eles não tenham a percepção precisa dessas
práticas. Assim, é importante pesquisar se as práticas de gestão do RH
proporcionam satisfação aos colaboradores e se algumas delas têm ocasionado o
desejo de abandono.

Conforme citado por Lacombe e Albuquerque (2008), índices elevados de
turnover são sintomas de que a gestão de recursos humanos na organização
pode estar adotando práticas equivocadas. Se esse alto índice não for resultado
de alguma estratégia necessária às mudanças ou não trouxer algum tipo de
ganho, o indicador precisa ser tratado com prioridade.

Pomi (2005) também afirma que a rotatividade está relacionada às atribuições do
RH e à falta de critério para avaliar seus processos e serviços. A ineficiência nas
contratações; a ausência de treinamentos; a ausência de desenvolvimento das
lideranças; e a falta de estratégia para reter talentos agravam o fenômeno do
turnover.

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000), o relacionamento, diálogo e
feedback

com

funcionários

proporcionam

a

identificação

de

problemas

manifestados no seu desempenho, que poderiam ser previamente tratados para
minimizar o fenômeno.

Para Ferreira e Freire (2001), a rotatividade tornou-se uma preocupação das
empresas diante da competitividade do mercado. Por isso, procura-se atribuir
mais importância à gestão de pessoas nos seus diversos contextos. As empresas
vão entendendo a necessidade de reter profissionais no cenário globalizado, mas,
principalmente, começam a entender que a rotatividade é um forte indício de que
existem distorções na política de recursos humanos.
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2.6 Consequências de turnover

O impacto do alto custo financeiro é o fator negativo com mais relevância nas
organizações (Mobley, 1992). A perda de um funcionário implica perda de
investimento. Mas também há perda do conhecimento específico do negócio,
levado pelo funcionário que deixa a organização. Identificar as reais causas que
levam o profissional a deixar uma organização possibilita resolver o problema
antecipadamente e, se for o caso, procurar soluções alternativas (Menicucci &
Jeunon, 2008).
Silva (2001, p. 4) afirma que o “custo financeiro é a consequência organizacional
mais representativa”; mas nem sempre ruim. Às vezes, o custo será necessário,
pois os benefícios gerados serão viáveis à estratégia da organização.

Ainda Silva (2001, p. 5) aborda o impacto gerado pela perda de profissionais com
conhecimento e habilidades específicas para o negócio; que ocupam posições
que requerem diferenciais. Nesses casos, o turnover tem efeito negativo sobre a
eficiência da equipe, o que pode impactar negativamente nos resultados e no
comportamento dos demais funcionários que a compõem. O autor expõe o
seguinte pensamento:

[...] quando o turnover ocorre com empregados experientes, o custo de
retomada de eficiência (tempo que um novo empregado gasta para adquirir
perícia no cargo) é a parte do preço que o empregador tem de pagar para
reconduzir o grupo de trabalho ao nível de produtividade que anteriormente
desfrutava (Silva, 2001, p. 7).
Para Dutra (2011), os custos relacionados à rotatividade estão definidos como:
a) Custos primários – ocasionados imediatamente para a substituição do
funcionário. Exemplo: custos com recolocação da vaga (publicidade,
comissões de

agências

de

empregos, entrevistas,

testes, custos

administrativos), registro do funcionário (exames médicos admissionais,
deslocamentos, documentação e custos administrativos correlatos), custos
de integração (treinamentos, palestras, alimentação, transporte).
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b) Custos secundários – podem ser quantitativos e de efeitos intangíveis,
como: custos com horas extras para cobrir a falta do funcionário, custos
com horas de treinamento (já inclui o tempo para orientação e prática no
trabalho); a queda da produtividade de outras pessoas, sobrecarga de
trabalho para a equipe durante o treinamento do recém-chegado e o tempo
gasto pelo treinador.
c) Custos terciários – que são difíceis de serem mensurados e são sentidos a
médio e longo prazo. Conforme Franco e Matos (2010) são as técnicas, os
detalhes, a expertise que o funcionário leva com ele ao deixar a empresa.
Seu domínio sobre os processos, a maneira de executá-lo com agilidade, a
capacidade de criticá-los; o seu método de ganho em produtividade. Para o
autor, não se perde somente a pessoa, componentes da organização vão
com ela.

Ainda assim, poucas empresas conseguem avaliar seus custos diretos e indiretos
com o turnover. Essa é uma avaliação complexa, pois requer avaliar o
comportamento dos funcionários. Lembra-se que esse comportamento é moldado
não só por fatores internos, mas também pela situação econômica do indivíduo,
sua vida pessoal e seus anseios sobre a organização (Borges & Ramos, 2011;
Silva, 2001).

Fala-se do custo financeiro, mas outra decorrência preocupante do turnover é
fortificar o concorrente ou até mesmo criar novas concorrências. O colaborador
qualificado pode ingressar na concorrência direta, compartilhando toda expertise
adquirida na empresa anterior; ou firmar seu próprio negócio, tornando-se
concorrente no segmento.

O período que antecede um desligamento é marcado pela desmotivação ou
desinteresse do colaborador, já impactado pela intenção do turnover. É comum
que seu desempenho já não seja suficiente para a sua permanência na empresa.
Mas um cargo vago também ocasiona custos e indiretamente pode influenciar o
desempenho dos outros colaboradores. E, em se tratando de substituir um
funcionário experiente, os efeitos podem afetar até os novatos (Silva, 2001).
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[…] se o colaborador que está deixando a empresa é considerado pelo
grupo uma pessoa valiosa, de importância e está no centro dos esquemas
de comunicação, o turnover pode ter efeito negativo para os que
permanecem. As pessoas que terão uma carga de trabalho adicional são
passíveis de terem um declínio no desempenho. O turnover pode ter um
efeito negativo sobre a coesão e interação do grupo, e pode haver prejuízo
no desenvolvimento de grupos que experimentam alto turnover (Silva,
2001, p. 6).
O turnover também pode afetar o indivíduo que rompe com a organização. Silva
(2001) adverte que a chegada em um novo ambiente, com diferente cultura,
requer adaptação. Muitas vezes, o indivíduo não tem consciência da realidade da
empresa que o recebe, não sabe detalhes sobre o novo ambiente. Se suas
expectativas forem frustradas, ele perderá o interesse pelo trabalho e manifestará
atitudes contrárias às desejadas pelo empregador.

Entre as consequências que o turnover pode trazer, é importante lembrar as
implicações positivas para as organizações. Rescindir com funcionários de
desempenho insatisfatório ou absenteístas, por exemplo, substituindo-os por
outros mais determinados para o trabalho pode resultar numa conta positiva. Silva
(2001) comenta que, junto com novos funcionários, a empresa recebe novas
ideias, novos conhecimentos, formas diferentes de trabalhar e inovação.

O autor salienta também, que um funcionário novato, ao chegar ao seu ambiente
de trabalho, irá se empenhar e doar o seu potencial de trabalho, visando a se
estabelecer. Para saber se está correspondendo aos anseios no novo trabalho,
ele precisará receber feedbacks.

É por meio, do feedback que a empresa

consegue adequar seu estilo de trabalho ao novo ambiente e o funcionário se
sentirá confiante para permanecer na empresa.

Outra implicação positiva do turnover está na redução de quadro e consequente
redução de despesas com pessoal. Quando um cargo está vago e se observa que
a atividade atribuída a ele continua sendo exercida, sem sobrecarregar a equipe e
sem perda de qualidade, é o momento de avaliar a necessidade de mão de obra
naquele posto. Muitas vezes a possibilidade de ajuste no quadro só é percebida
com a ausência do profissional em seu posto (Silva, 2001).
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Silva (2001, p. 9) detecta como ponto positivo do turnover “a redução dos conflitos
internos”. É comum a divergência de ideias, valores e opiniões entre funcionários.
Cada um carrega sua cultura e modelo mental e tem uma forma diferente de
executar, de organizar e agrupar as tarefas. Os conflitos naturalmente surgirão,
mas quando eles se sobrepuserem ao desempenho da equipe e impedirem o
atingimento das metas, o desligamento pode ser uma possível solução.

De acordo com Silva (2001) em outra situação, o desligamento também se faz
necessário. O colaborador que tem a intenção do turnover, mas ainda não
conseguiu realocação no mercado, tende a forçar seu desligamento por meio de
faltas, baixa produtividade, sabotagem e ou conflitos. Nesse caso, a empresa
deve avaliar a viabilidade de sua permanência, calcular custos e providenciar
antecipadamente sua substituição. Mas de forma preventiva, a empresa deve
procurar estratégias para a contenção desses afastamentos.

É comum que alguns funcionários, com o passar do tempo, se acomodem no
setor e na função. A energia para o trabalho deixa de ser a mesma, pois ele não
tem motivação pessoal para crescer profissionalmente. Ele se acostuma a fazer
trabalho básico e perde o interesse por novos aprendizados. Conforme Silva
(2001), em diversas situações o turnover será provocado pelo próprio
colaborador. Assim, a empresa deve planejar sua dispensa e espera-se que ele
tome consciência da importância de zelar pelo seu emprego, de almejar
conhecimento contínuo e se dedicar ao contrato feito com a empresa.

Segundo os estudos de Lorge (1999), a rotatividade pode ter resultados positivos
desde que se estabeleça uma margem dentro da realidade do mercado. Na
opinião da autora, a rotatividade é necessária; oxigena a equipe com novas
técnicas de trabalho e novos colaboradores estimulam uma competição saudável
no setor. O problema está no volume dessa rotatividade. Quando as taxas estão
acima do considerado saudável ou condizente com o segmento, a empresa deve
se preocupar. É necessário, também, avaliar qual é o perfil de colaborador que
está sendo desligado, pois mesmo que sejam poucos, não interessa à empresa
que sejam os melhores.
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Para Costenaro, Ribeiro , Tognini e Campoleoni (1987), o maior dano ocasionado
pelo turnover não é o financeiro; é o custo operacional. O impacto na produção é
imediato. Além do acúmulo de trabalho ocasionado durante a seleção e
treinamento do substituto, não se pode esperar do novo contratado uma boa
produtividade ao assumir a função. Ele precisará de tempo para desenvolver
habilidades e dominar com agilidade suas tarefas. Enquanto isso, a operação
pode sofrer alterações e perdas.

De acordo com Ferreira e Freire (2001), os custos com a rotatividade abrangem
desde a queda na produtividade até a perda de cultura e história da organização.
É difícil conservar a história da empresa se as pessoas sempre passam por ela
por curto período de tempo. Sem falar no desafio de difundir a cultura e valores
com novos colaboradores.

Além dos custos mensuráveis, Mobley (1992) lembra que o turnover envolve
perdas intangíveis, porém de alto impacto antes mesmo do desligamento do
funcionário. O baixo desempenho do funcionário com intenção de turnover, já
mencionado nesta pesquisa por Silva (2001), o custo de um cargo vago, o
impacto nos demais membros da equipe; tudo isso são desvantagens
competitivas ocasionadas pela rotatividade.

Outra consequência mencionada por Mobley (1992, p. 38) refere-se ao efeito
causado pelo desligamento de um funcionário diferenciado. Nesse caso, o
impacto vai além do suprimento da vaga; ele pode perdurar até que o novato seja
tão eficiente quanto o ex-funcionário veterano e de habilidades especiais.

O impacto sobre os consumidores e os custos trabalhistas são duas
consequências salientadas na literatura (Ferreira & Freire, 2001). É evidente que
todo o impacto mencionado pelos pesquisadores citados seja percebido além do
local de trabalho. Modificações na operação do negócio podem chegar à
percepção do cliente e os custos trabalhistas podem assumir significativa
proporção nas despesas controladas pela organização.
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2.7 Retenção de funcionários
Ulrich (2000, p. 22) afirma que “reter significa prender funcionários essenciais
para o sucesso da empresa”. Para Mayo (2003, p. 104) ”a retenção dos melhores
ativos humanos é uma prioridade absoluta na organização que privilegia a criação
de valores, quando a mesma é gerenciada com eficácia”.

A retenção de pessoas tornou-se um indicador para as organizações e uma meta
para o setor de recursos humanos. O resultado desse indicador mostra o quanto a
empresa é atrativa ou não para os trabalhadores. Oliveira (2005, p. 188) afirma
que “o processo se inicia antes mesmo de a pessoa filiar-se à organização, uma
vez que está ligada ao relacionamento e à imagem da empresa perante a
comunidade - fatores que geram a atratividade da empresa”.

Para Mascarenhas (2008), a retenção de pessoas é uma pratica que a empresa
promove fidelização com seus colaboradores, oferecendo meios atrativos de
crescimento, incentivo, além de desenvolvimento profissional e pessoal.

Segundo Pontes e Serrano (2005), para reter talentos, quatro questões são
importantes: "oportunidade de aprendizado, feedback, os líderes e os salários."
De acordo com Branham (2002), as empresas devem investir no treinamento
como forma de retenção de seus colaboradores, visando alcançar três resultados:
1) Transmitir a mensagem de que são valiosos o suficiente e merecem
investimento. 2) Contribuir diretamente para a criação de valor de longo prazo
para o cliente. 3) Os profissionais mais retidos são aqueles que recebem
treinamento da empresa.

Gaertner e Nollen (1992) acreditam que o desejo do colaborador em permanecer
ou não em uma empresa resulta das suas políticas e as movimentações do
mercado de trabalho. Para Chatterjee (2009), a retenção acontece quando a
empresa não é estagnada, estando atenta aos aspectos da sua cultura e
desenvolvendo práticas apropriadas na gestão de gente, indicando para o
indivíduo caminhos de crescimento profissional. E a retenção de pessoas é o
trabalho mais significativo do setor de RH.
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De acordo com Kontoghiorghes e Frangou (2009), retenção é o resultado da
satisfação mútua entre o empregado e o empregador. Nenhuma relação se
mantém se não for benéfica para ambas as partes. O empresário quer que seu
empregado sinta-se satisfeito para alcançar os objetivos do seu negócio; já o
empregado permanecerá no emprego desde que suas necessidades sejam
atendidas.

As políticas e práticas de retenção são aquelas adotadas exclusivamente com
foco na satisfação do funcionário e que estimule seu desejo de permanecer na
empresa. Entretanto, muitas empresas preocupam-se somente em analisar
fatores que ocasionam o turnover do empregado, em vez de estudar fatores que
promoveriam a sua retenção (De Vos & Meganck, 2009).

Cardy e Lengnick-hall (2011) chamam a atenção para a realização de estudos
assertivos

sobre

turnover

e

retenção

nas

organizações.

Apesar

de

correlacionados, nem sempre os motivos que levam ao desligamento, ao serem
resolvidos, acarretam retenção. Gaertner e Nollen (1992) esclarecem que a busca
de soluções para as intenções dos funcionários deixarem a empresa, muitas das
vezes, são diferentes dos desejos dos funcionários que não pensam em sair e
que também devem ser retidos Assim, o RH não deve analisar somente os
motivos que efetivaram o turnover. Para definir práticas de retenção, ele deve
estudar os anseios dos colaboradores e descobrir o que move sua intenção de
ficar (Coombs, 2009).

Amorim (2012) relata que os pedidos de demissão devem ter uma análise à parte,
mais abrangente, pois contempla fatores internos e externos à organização. No
Brasil, o desenvolvimento econômico e social contribui para a valorização da força
de trabalho e para a diminuição do desemprego. Com o cenário favorável,
trabalhadores se arriscam mais em busca de ganhos financeiros ou satisfação
pessoal. E aqueles com mais qualificação e rico histórico profissional terão
grandes oportunidades para mudança de emprego. Essa realidade apresenta
mudanças a partir da crise econômica iniciada em 2015, mas ainda existem
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atividades

que

estão

em

plena

valorização.

Entender

o

cenário

da

empregabilidade nacional se faz necessário para os profissionais de RH.

A retenção de pessoas resulta na diminuição de todas as consequências geradas
pela efetivação do turnover: reduz custos financeiros, custos operacionais, custos
com recrutamento e capacitação; evita perda de produtividade e impacto sobre o
desempenho de demais colaboradores da equipe; reduz o tempo investido no
desenvolvimento de um novo profissional, entre outros (Toledo, 2009).

Steel, Griffeth e Hom (2002) explicam que a promoção de políticas de retenção
nas empresas tem se tornado indispensável diante da falta de mão de obra
especializada e os elevados custos com contratações. Os gestores terão que se
focar na manutenção de sua força de trabalho para evitar tais custos. Salientam
que quando não há o tratamento devido e o preventivo da retenção seu custo
será excessivo em longo prazo. Para os autores, é evidente que a retenção de
empregados especializados e com potencial de carreira acarreta redução de
despesas e otimização da produção.

As práticas de recursos humanos são necessárias ao processo de retenção, mas
são as lideranças que exercerão forte influência nesse processo. Schein (2009)
reconhece as habilidades dos líderes para direcionar as pessoas: seu carisma,
sua facilidade de comunicação, seu poder de persuasão; e atribui a eles a missão
de disseminar a cultura da empresa. O papel da liderança é significativo nos
processos de atração e retenção, reafirmam Sarsur, Pedrosa e Sant’Anna (2003).
Muitas empresas não designam um responsável para tratar da retenção de
pessoas, nem contemplam em seu orçamento recursos para práticas que
impulsionem a retenção. A responsabilidade da retenção acaba sendo absorvida
pela área de GRH e esta necessita diretamente da parceria dos líderes das
demais áreas para conduzir os processos.

Micchelman (2003) atribui aos líderes a responsabilidade de reter os funcionários,
de formá-los gestor das suas próprias ações e donos da sua própria motivação.
Líderes que cativam seus funcionários, ajudando-os a encontrar significado para o
trabalho e a vivenciar experiências positivas no setor, não os perderam
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facilmente. Os funcionários tornam-se fiéis e não terão a intenção do turnover,
mesmo em tempos competitivos e sem possibilidade de maior retorno financeiro.
O autor afirma ainda que se o funcionário percebe que o gestor o valoriza, apoiao, reconhece seu bom desempenho e procura recompensá-lo, ele provavelmente
criará vínculo com esse gestor, minimizando a possibilidade de desligamento da
empresa mesmo em condições que favoreçam a eventual mudança profissional.

Segundo Branham (2002), os líderes devem ter ações proativas. Dialogar sempre
com os seus funcionários, ficar presente em campo e não realizar gestão a
distancia. É presente que ele poderá identificar as intenções dos seus
funcionários; questionar possibilidades de melhoria; receber críticas; compreender
insatisfações e descobrir, por meio de perguntas, fatores importantes que o
auxiliarão a manter as pessoas certas no quadro de funcionários.

São os treinamentos, o desenvolvimento e o plano de carreira que manterão os
funcionários talentosos na empresa (Dobbs, 1999). Os funcionários diferenciados,
habilidosos e competentes desejam crescimento profissional; isso é valor para
eles. Nesse sentido, as práticas de retenção beneficiam o empregado e o
empregador. O investimento feito nesse tipo de profissional gera resultados
satisfatórios para a empresa, que compreenderá em seu quadro pessoas de
elevado potencial. Sentindo-se valorizados, esses funcionários adicionarão
comprometimento, motivação e esforço ao seu trabalho; se sentirão parte do
negócio e, consequentemente, se tornarão mais comprometidos.

Quando os funcionários identificam e assimilam os valores e as crenças da
organização, a dimensão afetiva é alimentada por esses sentimentos (Meyer &
Allen, 1991). O funcionário permanece na empresa enquanto percebe ganho. Se
calcular que seu esforço é maior que o retorno obtido com seu trabalho, será
tomado por um sentimento de indignação. Enquanto acreditar que está certo, ele
se submeterá à pressão do trabalho; quando desacreditar, abandonará o
emprego.

Steel et al. (2002), analisando o estudo da Hay Group (1999), efetuado com mais
de 300.000 empregados em 300 companhias da América do Norte, constataram
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que, de 50 fatores de retenção, o salário recebido foi um dos menos importantes.
Outros estudos que contêm lista similar registraram que as 10 principais razões
para os talentos permanecerem na empresa foram os seguintes:

a) Crescimento na carreira, aprendizagem e desenvolvimento.
b) Trabalho excitante e desafiador.
c) Trabalho significativo e habilidade para fazer a diferença e dar
contribuições.
d) Ótimas pessoas com quem trabalhar.
Ser considerado parte da equipe.
e) Bons líderes.
f) Reconhecimento pelo bom trabalho realizado.
g) Autonomia e senso de controle sobre todo o trabalho.
h) Horas e vestimentas flexíveis.
i) Salário justo e remuneração flexível.

Ferreira e Freire (2001) afirmam que, para controlar o turnover, providências
devem ser tomadas nos seguintes campos: a) melhoria de ambiente de trabalho;
b) análise do desempenho dos supervisores e das práticas de compensação; c)
boa integração com os funcionários (relação de troca, confiança).

O controle do índice de turnover é imprescindível para a saúde da organização. A
gestão eficaz desse indicador manterá a empresa competitiva e com menos
impacto nos custos com as rescisões. Atualmente, o capital humano é
considerado uns dos bens mais valiosos de uma organização e sua retenção é
fator crítico de sucesso organizacional (Gomes et al., 2010).

2.8 Contribuições do referencial teórico

Os temas estudados no referencial teórico contribuíram para a compreensão e
contextualização da pesquisa, assim como ajudou a atingir os seus objetivos,
respaldando as análises, correlações e construção de instrumentos e conteúdo.
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Sendo o turnover um problema das organizações diretamente ligado à gestão dos
funcionários, faz-se necessário entender a história de desenvolvimento do setor
de recursos humanos, seus papéis e as políticas estruturadas. Saber como se
configurou a área de recursos humanos é o ponto de partida para entender a
gestão estratégica de pessoas na atualidade, sua dimensão e importância.
Somente assim será possível visualizar possibilidades de melhoria das práticas
de RH voltadas para o controle da rotatividade.

A pesquisa avaliou a percepção de especialistas em RH a respeito do turnover,
visando ampliar as contribuições para o entendimento prático sobre o tema e a
possibilidade de alcance de respostas para os objetivos desta pesquisa.

A avaliação das definições de turnover, suas classificações, relações, as formas
de gerenciamento e os indicadores do mercado foram fundamentais para
compreender esse fenômeno nas organizações. Em seguida, foram verificados os
índices por atividade econômica e as formas de calcular o indicador, tendo em
vista que o aprofundamento sobre o tema de pesquisa é o que possibilitou a
construção de instrumentos que foram ao encontro das respostas verificadas
nesta pesquisa.

Visando entender como se configura o turnover nas organizações, os estudos dos
antecedentes, mediadores e consequências ampliaram a percepção desse
indicador, assim como foi necessário verificar as pesquisas sobre retenção de
funcionários, na tentativa de analisar as políticas realizadas pela empresa
estudada, com vistas a perceber como as práticas de RH voltadas para a
retenção de pessoas são percebidas pelos funcionários.

Os questionários aplicados foram construídos a partir do conteúdo estudado,
assim como as correlações e as análises dos conteúdos encontrados na
pesquisa.
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3 Metodologia

Neste capítulo será apresentada a caracterização da pesquisa, o método utilizado
na investigação da pesquisa, a unidade de análise, unidade de observação,
população e amostra, procedimentos para coleta e análise dos dados.
Segundo Barros e Lehfeld (2007, p. 67), métodos científicos são “as formas mais
seguras para controlar o movimento das coisas que cerceiam um fato e montar
formas de compreensão adequada dos fenômenos”.

3.1 Caracterização da pesquisa

Para alcançar o objetivo deste estudo, foi realizada pesquisa do tipo descritiva na
Organização Verdemar Ltda. utilizando abordagem qualitativa e quantitativa,
tendo como método o estudo de caso realizado por meio da pesquisa de campo e
documental.

Na definição de Gil (2002) os estudos descritivos envolvem a descrição de
características de um fenômeno, população, grupo ou a associação entre
variáveis, a fim de compreender melhor a problemática.

O

estudo

apresenta

abordagens

qualitativa

e

quantitativa

em

seu

desenvolvimento. Lakatos e Marconi (2007, p. 269) informam que a metodologia
qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos,
descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Na abordagem
quantitativa apresenta-se a descrição numérica de tendências, atitudes ou
opiniões de uma população (Creswell, 2007) a partir de uma amostragem,
utilizando a estatística para este fim. Os resultados da pesquisa são analisados e
interpretados a partir da média e porcentual das respostas obtidas (Samara &
Barros, 2002).

Adotou-se como método o estudo de caso, que foi realizado, por meio de
pesquisa documental e de campo. Yin (2010) ensina que o estudo de caso é um
modo de pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos em seu
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ambiente real, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente definidos; quando há mais de uma variável de interesse do que
pontos de dados; quando se baseia em várias fontes de evidências; e quando há
proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados.

Gil (2002) preleciona que a pesquisa documental é muito parecida com a
bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-se de
materiais que não receberam ainda tratamento analítico ou que ainda podem ser
reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os
documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos,
instituições, etc.), existem também aqueles que já foram processados, mas
podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas, etc.

Segundo Gil (2002), a pesquisa de campo procura o aprofundamento de uma
realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as
explicações e interpretações do que ocorre naquela realidade.

3.2 Unidade de análise

A pesquisa foi realizada na Organização Verdemar Ltda., supermercado e
padaria, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa
emprega cerca de 3.000 funcionários.

3.3 Unidade de observação

A unidade de observação foi composta pelos líderes dos setores e por três
especialistas em recursos humanos.

3.4 População e amostra
A amostra, de acordo com Samara e Barros (2002, p. 91), é “uma parte de um
universo, ou população, com mesmas características destes.” Assim, as
informações obtidas de uma amostra são usadas para se fazer estimativas sobre
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diversas características da população total (McDaniel & Gates, 2005).

Para dimensionar-se a quantidade de elementos a serem pesquisados, utilizaramse fórmulas da amostragem probabilísticas.

Deve-se ainda empregar o fator de correção para o tamanho da amostra, quando
esta não é considerada infinita. Aaker (2000, p. 381) considera população infinita
aquelas com N (tamanho da população) superior a 100 mil. A população objeto
deste estudo é composta de 3.000 funcionários. Considerando que é população
finita, o tamanho da amostra (no) deve ser corrigida com base na fórmula:
n =

n0 ___

1 + no/N
sendo n0 o tamanho preliminar da amostra e n o tamanho mínimo da amostra.
Para o dimensionamento da amostra foi adotado o critério 6% de erro e 95% de
confiança. Sendo assim, a estimativa do número mínimo da amostra neste estudo
foi de 247 funcionários.

3.5 Procedimentos para coleta de dados

Inicialmente, foi encaminhada carta solicitando a autorização para realização da
pesquisa (Apêndice A), depois se solicitaram a listagem de empregados e
respectivos líderes por unidade e os dados referentes ao turnover na
organização.

Após os levantamentos iniciais ocorreu a pesquisa propriamente dita, que foi
dividida em quatro etapas. Na primeira realizou-se pesquisa documental com os
registros relacionados aos desligamentos dos funcionários: entrevistas de
desligamento, índices de turnover da organização e por setores, formas de
dispensa, absenteísmo e o tempo médio de permanência dos funcionários na
empresa, com vistas a levantar os principais motivos de turnover na organização.

A empresa estudada é dividida em unidades, sendo que cada uma destas é
subdividida em diferentes setores, onde são alocados os funcionários. Os cálculos
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dos índices de turnover são realizados pelo setor de recursos humanos e
obedecem ao mesmo critério de alocação, ou seja, discriminando a rotatividade
de funcionários por unidade e por setores da empresa.

Na segunda etapa foram realizadas três entrevistas com especialistas em
recursos humanos, que trabalham em outras empresas, visando validar
conceitos estudados no referencial teórico e ampliar a percepção sobre as
práticas de RH voltadas para a gestão do turnover. Nessa etapa, foi
desenvolvido um roteiro semiestruturado com perguntas abertas (Apêndice B),
elaborado em duas partes. Na primeira há a caracterização do gestor de RH e na
segunda parte constam as perguntas abertas que buscaram verificar as práticas
de RH no tratamento e controle do turnover em três perspectivas: para a
organização, para o trabalho realizado e para os indivíduos.

Na terceira etapa foram realizadas entrevistas com os líderes dos setores da
empresa, onde ocorreu o survey com os funcionários, estes líderes ocupam os
cargos de Encarregados, Coordenadores e Supervisores. Para essa fase da
pesquisa foi desenvolvido um roteiro semiestruturado com perguntas abertas
(Apêndice C). O roteiro foi desenvolvido em duas partes: na primeira, a
caracterização do líder; na segunda parte, foram elaboradas perguntas que
buscaram avaliar a percepção dos líderes sobre o turnover na organização
estudada.

Baseados nas análises anteriores, pesquisa documental e nas entrevistas, foi
realizada a quarta etapa da pesquisa. Essa etapa consistiu de um survey, cujo
questionário (Apêndice D) foi aplicado na amostra de funcionários, com vistas a
mensurar as percepções dos funcionários sobre o turnover. Segundo Cooper e
Schindler (2003) a técnica de coleta de dados feita, por meio de levantamento ou
survey, deriva do questionamento direto à pessoa cujo comportamento se
pretende conhecer. Gil (2002) considera que essa é a melhor opção para
pesquisas descritivas.

O questionário foi desenvolvido em três partes: na primeira parte há a
caracterização dos respondentes, na segunda foram elaborados quatro
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conjuntos de afirmativas desenvolvidas no modelo de escala Likert de cinco
pontos, sendo 01 – discordo totalmente, 02 – discordo parcialmente, 03 – nem
concordo, nem discordo, 04 – concordo parcialmente, 05 – concordo totalmente.
Os quatros conjuntos de afirmativas buscam verificar as percepções dos
funcionários quanto aos antecedentes, mediadores e consequências do turnover
e quanto às políticas de RH da organização, principalmente as voltadas para a
retenção dos funcionários. As afirmativas do questionário foram elaboradas
baseadas nas várias literaturas e no trabalho desenvolvido por Carmo (2009).

Na escala Likert cada sujeito seleciona a categoria especificada que melhor
descreve o objeto que está sendo avaliado. É muito utilizada e exige que os
entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma
de uma série de afirmativas sobre um objeto de estímulo (Malhotra, 2001). Ainda,
segundo Malhotra (2001), os dados da escala Likert são geralmente tratados
como intervalares, possuindo, assim, as características de descrição, ordem e
distância. A análise pode ser feita item por item ou considerando um escore total
(somatório) para cada um respondente, somando-se todos os itens.

A utilização de questionário para coleta de dados na pesquisa pode ser definida
como uma “técnica estruturada para coleta de dados, que consiste de uma série
de perguntas - escritas ou verbais – que um entrevistado deve responder”
(Malhotra, 2001 p. 274). Logo, essa técnica de investigação tem por objetivo
conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e outras
situações vivenciadas por pessoas (Gil, 2008).

Este trabalho utilizou fontes de dados primárias e secundárias. Como fonte de
dados primários, destacam-se o questionário aplicado aos funcionários e as
entrevistas realizadas com os especialistas de RH e com os líderes dos setores.

As fontes de dados secundários utilizadas foram as compilações das entrevistas
de desligamento apuradas mensalmente, os dados relativos ao índice de turnover
e o tempo médio de permanência dos funcionários da Organização Verdemar
Ltda.
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A pesquisa foi realizada em seis unidades da empresa em análise. A aplicação
dos questionários ocorreu no período compreendido entre os meses de setembro
e outubro de 2015.

Visando a mais representatividade na pesquisa, os questionários foram aplicados
aos funcionários registrados nos setores que representam as principais operações
de um supermercado e que apresentam o mais alto índice de turnover na
organização estudada. Essas informações foram obtidas por meio dos dados
coletados na pesquisa documental.

Foram aplicados 253 questionários, nos funcionários operacionais, conforme o
cálculo estatístico. Já as entrevistas com os líderes foram realizadas com base na
população que respondeu os questionários. Tendo em vista, o objetivo de
entrevistar os gestores imediatos dos funcionários investigados.

A aplicação dos questionários aos funcionários e as entrevistas com os líderes
foram realizadas por meio do contato pessoal. Já as entrevistas com os
especialistas em RH foram feitas por e-mail.

3.6 Procedimentos para análise dos dados

Para a etapa qualitativa da pesquisa, foi utilizada a análise de dados por meio da
técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).

A técnica do DSC (Lefèvre, Lefèvre & Teixeira, 2000) é uma proposta de
organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de
depoimentos. Tendo como fundamento a teoria da representação social e seus
pressupostos sociológicos, a proposta consiste basicamente em analisar o
material verbal coletado, extraído de cada um dos depoimentos. O DSC é uma
modalidade de apresentação de resultados de pesquisas qualitativas, que tem
depoimentos como matéria-prima, sob a forma de um ou vários discursos-síntese
escritos na primeira pessoa do singular, expediente que visa expressar o
pensamento de uma coletividade, como se essa coletividade fosse o emissor de
um discurso.
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Essa técnica consiste em selecionar, de cada resposta individual a uma questão,
as expressões-chave, que são trechos mais significativos dessas respostas. A
essas expressões-chaves correspondem ideias centrais que são a síntese do
conteúdo discursivo manifestado nas expressões-chave. Com o material das
expressões-chave das ideias centrais constroem-se discursos-síntese, na
primeira pessoa do singular, que são os DSCs, cujo pensamento de um grupo ou
coletividade aparece como se fosse um discurso individual. Os depoimentos
coletados são metodologicamente tratados com o objetivo de obter o pensamento
coletivo.

Definido qualitativamente o caráter coletivo do pensamento social, é realizada a
coletivização dos resultados pela quantidade. Os dados são organizados em
gráficos representativos da frequência que cada opinião aparece em relação ao
número total de opiniões.

Para a etapa quantitativa da pesquisa, foram realizados os seguintes
procedimentos de análise dos dados: a limpeza de dados, comparação entre as
escalas do questionário por meio do boxplot, a análise de confiabilidade por meio
do coeficiente Alfa de Cronbach, estatística descritiva e a comparação dos
fatores: tempo de empresa e idade por meio do teste de Kruskal-Wallis.

A limpeza de dados consiste no processo de detectar e remover erros e
inconsistências dos dados com a finalidade de melhorar a qualidade dos mesmos
(Rahm & Do, 2000). Optou-se para fins deste trabalho retirar os questionários
com dados ausentes ou não respostas (missing) e os valores atípicos e de
inconsistência, tendo em vista a possibilidade de ampliar a aplicação dos
questionários até que a amostra definida fosse encontrada sem as variações
referidas.

Para a comparação entre as escalas do questionário foi utilizado o boxplot, que é
a forma de representar graficamente os dados da distribuição de uma variável
quantitativa em função de seus parâmetros. O Box Plot fornece informação sobre
as seguintes características do conjunto de dados: locação, dispersão, assimetria
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e outliers (medidas discrepantes). O boxplot foi introduzido pelo estatístico
americano John Tukey, em 1977. É um tipo de gráfico muito útil para a descrição
de dados, visualização de sua variabilidade e comparação entre diferentes grupos
(Magalhães & Lima, 2004).

Segundo Magalhães e Lima (2004), para a construção do boxplot obtêm-se
primeiro as seguintes estatísticas, ou seja, o resumo de cinco pontos: 1º quartil
(Q1), mediana (Q2), 3º quartil (Q3) e a distância interquartílica definida como DIQ
= Q3 – Q1. O boxplot é obtido seguindo-se os seguintes passos: 1. Numa reta são
marcados o 1o quartil (Q1), a mediana (Q2) e o 3º quartil (Q3). 2. Acima dessa
reta constrói-se um retângulo com limites iguais às posições do primeiro e terceiro
quartis, cortado por um segmento de reta na posição relativa à mediana. 3. A
partir dos limites do retângulo, traçam-se linhas até: a) encontrar um extremo
(valor máximo ou mínimo) ou b) um valor correspondente a 1,5 DIQ, se o extremo
correspondente estiver a mais de DIQ do quartil respectivo. Os pontos que são
maiores que Q3+1,5 DIQ ou menores que Q1-1,5 DIQ são chamados de pontos
extremos (outliers). Existem símbolos especiais para representar no boxplot os
pontos extremos.

O boxplot também fornece informações importantes sobre o comportamento do
conjunto de dados, como simetria e variabilidade. Se a amplitude for muito maior
que a distância interquartílica e a mediana estiver mais próxima do 1º quartil do
que do 3º quartil, há forte indicações de assimetria positiva e de grande dispersão
das observações.
Utilizou-se para a análise de confiabilidade o coeficiente α de Cronbach. Freitas e
Rodrigues (2005) ressaltam que o coeficiente α de Cronbach (assim como é
cientificamente conhecido) é uma das estimativas da confiabilidade de um
questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa (Cronbach, 1951).

O

coeficiente Alfa de Cronbach (α) é uma medida comumente utilizada de
confiabilidade (ou seja, a avaliação da consistência interna dos questionários)
para um conjunto de dois ou mais indicadores de construto (Bland & Altman,
1997). Os valores de α variam de zero a um; quanto mais próximo de um, maior a
confiabilidade entre os indicadores.
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De forma geral, o coeficiente α de Cronbach mede a correlação entre as
respostas em um questionário com base na análise do perfil das respostas dadas
pelos respondentes (Hora, Monteiro & Arica, 2010). É calculado a partir do
somatório da variância dos itens individuais e da soma da variância de cada
avaliador, pela equação:

Fórmula do Alfa de Cronbach

(2)
Fonte: Cronbach (1951).

Sendo:
k corresponde ao número de itens (perguntas) do questionário;
S2i corresponde à variância de cada item;
S2t corresponde à variância total do questionário (soma das variâncias dos
avaliadores).

O coeficiente de Cronbah funciona, pois a variância da soma de um grupo de
variáveis independentes é a soma de suas variâncias (Bland & Altman, 1997).

Para o cálculo do coeficiente Alfa, é adotada uma escala quantitativa associada à
escala qualitativa oferecida aos respondentes e os coeficientes são calculados,
conforme recomendação de Hora et al. (2010), por dimensão da qualidade. É
utilizado um pacote estatístico profissional que efetua todos os cálculos
necessários.

Freitas e Rodrigues (2005) concluem que é relevante ressaltar, apesar da
literatura científica a respeito das aplicações do coeficiente α nas diversas áreas
do conhecimento ser ampla e abrangente, que ainda não existe consenso entre
os pesquisadores acerca da interpretação da confiabilidade de um questionário
obtida a partir do valor desse coeficiente (em geral, considera-se satisfatório um
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instrumento de pesquisa que obtenha α >= 0,70).

Tabela 2
Níveis de confiabilidade
Confiabilidade

Muito Baixa

Baixa

Moderada

Alta

Muito Alta

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005).

Para determinação da confiabilidade do questionário, Hora et al. (2010) sugerem
o coeficiente Alfa de Cronbach, que consiste em uma análise da covariância e/ou
correlações entre os itens do questionário. Sua grande utilização e aceitação no
meio

acadêmico

fazem

adotá-lo

como

ferramenta

para

estimação

da

confiabilidade.

Adotou-se também a estatística descritiva como técnica quantitativa. A estatística
descritiva permite resumir, descrever e compreender os dados de uma
distribuição

usando medidas

de

tendência

central

(média,

mediana

e

moda), medidas de dispersão (valores mínimo e máximo, desvio-padrão e
variância), percentis, quartis e décis e medidas de distribuição (achatamento e
simetria da curva de distribuição). A estatística descritiva “compreende o manejo
dos dados para resumi-los ou descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar
inferir qualquer coisa que ultrapasse os próprios dados” (Freund & Simon, 2000,
p.14).

Nesse sentido, Hair Jr, J. F., Babin, B., Money, A. H., & Samouel, P. (2005, p. 85)
asseveram que, muitas vezes, consegue-se descrever alguma situação por meio
da pesquisa descritiva “[...] com uso de estatísticas descritivas, o que inclui
contagens de frequência (quantidade), medidas de tendência central como a
média ou moda ou uma medida de variação, como o desvio-padrão”. A estatística
descritiva estará presente sempre que a coleta, o processamento, a interpretação
e a apresentação de dados numéricos se fizerem necessárias (Freund & Simon,
2000, p. 14).
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Para realizar a comparação dos fatores tempo de empresa e idade dos
funcionários, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Esse teste verifica a hipótese
nula H0 de que as K amostras originam-se da mesma população ou de
populações semelhantes com a mesma mediana. Então, dada a mediana para o jésimo grupo ou amostra (Siegel & Castellan, 2006).

O teste de Kruskal-Wallis consiste numa alternativa não paramétrica ao teste
One-way – análise de variância (ANOVA), utilizado quando se encontram
reunidos os pressupostos da normalidade ou da igualdade de variâncias. Esse
teste é utilizado para testar a hipótese de igualdade em localização.

As hipóteses testadas são:
As distribuições têm o mesmo parâmetro de localização;
Pelo menos uma das populações tem um parâmetro de localização superior
ou inferior ao das outras;
o teste de Kruskall-Wallis baseia-se na soma das ordens dos grupos combinados
por ordem crescente. A menor observação tem valor um, a seguinte valor dois e
assim sucessivamente.

O teste é dado por:
,

(3)

Para os casos sem empate e por:

(4)
Para os casos com empate.

Todas as técnicas metodológicas utilizadas nesta pesquisa contribuíram para o
levantamento e a análise de dados obtidos nas investigações, visando responder
aos objetivos geral e específico desta pesquisa.
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3.7 Síntese da metodologia

Tabela 3
Síntese da metodologia utilizada neste estudo
Objetivos Específicos

Autores

Alves, Medeiros e Ribeiro (2013), Aquino
(1991), Bohlander & Snell (2010), Cascio
Identificar os motivos de desligamentos (2010), DIEESE (2014), Ferreira & Freire
dos funcionários da organização nos (2001), Fitz-Enz (2001), Lucena (1995),
últimos 02 anos;
Mandarine (2005), Marras (2000), Mezomo
(1981), Milkovich & Bourdeau (2000), Mobley
(1992), Silva (2001), Silva (2002).

Técnicas de
pesquisa

Pesquisa documental

Instrumentos de pesquisa

Indíce de turnover da organização;
compilação dos motivos de
desligamento, tempo médio dos
funcionários na empresa.

Dubois (1997), Ferreira & Freire (2001),
Gomes, D., Duarte, A., & Neves, J. (2010),
Lacombe & Albuquerque (2008), Macedo
(2008), Maertz (2001),Milkovich & Boudreau
e (2000), Mobley (1977); Mobley et al. (1979),
Pesquisa de campo
Mobley (1992), Morrell, Loan-Clarke &
Wilkinson (2001), Pomi (2005), Ramlall (2003),
Steers & Mowday (1981), Siqueira & Pereira
(1999), Siqueira & Gomide Jr (2004),Whitener
(2001).

Questionário Turnover no Varejo
(apêndice D), Roteiro de Entrevista
Especialistas em RH (apêndice B)
e Roteiro de Entrevista dos Líderes
(apêndice C).

Borges e Ramos (2011), Dutra (2011), Ferreira
e Freire (2001), Franco e Matos (2010), Lorge Pesquisa de campo
(1999), Mobley (1992), Silva (2001).

Questionário Turnover no Varejo
(apêndice D), Roteiro de Entrevista
Especialistas em RH (apêndice B)
e Roteiro de Entrevista dos Líderes
(apêndice C).

Amorim (2012), Branham (2002), Bernthal &
Chatterjee (2009), Cardy & Lengnick-hall (
2011), Coombs (2009), De vos; Meganck
(2009), Dobbs (1999), Dutra (2011), Ferreira &
Freire (2001), Gaertner e Nollen (1992),
Gomes, D., Duarte, A., & Neves, J. (2010),
Identificar as principais formas de Kontoghiorghes & Frangou (2009), Meyer &
Pesquisa de campo
gerenciamento do turnover ;
Allen (1991), Michelman (2003), Milkovich &
Boudreau (2000), Mobley (1977); Mobley et al.
(1979), Mobley (1992), Oliveira (2005), Sarsur,
Pedrosas & Sant’Ana, (2003), Siqueira &
Pereira (1999), Steel, Griffeth &Hom (2002),
Schein (2009), Toledo (2009), Wellins
(2001),Ulrich (2000).

Questionário Turnover no Varejo
(apêndice B), Roteiro de Entrevista
Gestores de RH (apêndice C) e
Roteiro de Entrevista dos Líderes
(apêndice D).

Dutra (2002), Fischer (2002), ,Ferris et al.
(1990), França (2008), Gil (1994),Gil (2008),
Verificar quais políticas de Recursos
Hanashiro, Teixeira & Zaccarelli (2008), Marras
Humanos são direcionadas para o
(2000), Milkovich & Boudreau (2000), Richard Pesquisa de campo
gerenciamento
do
turnover
na
& Johnson (2004), Tachizawa, Ferreira; Fortuna
organização;
(2006), Vasconcelos & Vasconcelos (2002),
Ulrich (1998), Ulrich (2000).

Questionário Turnover no Varejo
(apêndice D), Roteiro de Entrevista
Especialistas em RH (apêndice B)
e Roteiro de Entrevista dos Líderes
(apêndice C).

Identificar
os
antecedentes
mediadores do turnover ;

Verificar
turnover ;

as

consequências

do

Fonte: elaborado pelo autor.

No próximo capitulo, demonstram-se os resultados obtidos, por meio da
metodologia apresentada nesta pesquisa.
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados

Neste capítulo serão apresentados os resultados das pesquisas documental,
quantitativa e qualitativa, assim como a discussão dos resultados encontrados.

4.1 Resultados: pesquisa documental
A pesquisa documental foi realizada com a solicitação dos dados à empresa e a
análise dos seguintes dados: turnover geral da empresa, turnover dos setores
investigados, absenteísmo, tempo médio de permanência dos funcionários na
empresa e os relatórios dos motivos de desligamentos. Todos os dados são do
período de 2013, 2014 e 2015.
A – Turnover geral da empresa

O turnover geral da empresa é apurado mensalmente pelo setor de RH e os
dados são referentes a todos os funcionários ativos, admitidos e demitidos em
todas as unidades da empresa. Após o cálculo mensal, chegou-se à média anual,
como se pode observar na Tabela 4.

Tabela 4
Turnover 2013 a 2015

Turnover 2013 a 2015

Ano

Indice
turnover

Média de
Ativos

Admitidos
anual

Demitidos
anual

2013

5,3%

2952

1865

1843

2014

5,2%

3027

1967

1779

2015

4,3%

2928

1384

1615

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
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Observa-se que o indicador de turnover geral da organização reduziu-se em 1
ponto percentual entre os anos de 2013 e 2015. Essa realidade é justificada pela
crise política e economia que o país enfrentou no ano de 2015, que levou à
dispensa de 190 funcionários com o projeto de ajuste de quadro, demandado pela
direção da organização. Outro fator ligado ao cenário econômico é o aumento
expressivo de candidatos às vagas de emprego ofertadas pela empresa,
consequentemente, facilitando as contratações. A redução dos índices de
absenteísmo também reflete o aumento do comprometimento e a preocupação
dos funcionários em serem dispensados da empresa. Isso está demonstrado na
Tabela 5:

Tabela 5
Taxa de absenteísmo de 2013 a 2015
Absenteísmo Médio
Ano

Indice

2013

5,42%

2014

5,35%

2015

4,32%

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Verifica-se que o absenteísmo caiu 1,10 ponto percentual entre 2013 e 2015.
Esse resultado reflete uma mudança de comportamento por parte dos
funcionários em decorrência da crise econômica. Sinaliza também que as
políticas de promoção da saúde realizadas pela empresa, como: campanhas de
vacinação, palestras, acompanhamentos médicos, entre outras, possivelmente
tenham influenciado positivamente esses resultados.
B – Turnover por setores

A apuração do turnover por setor também é realizada mensalmente pelo RH,
possibilitando a ampliação das análises e a elaboração do ranking dos setores
com elevados percentuais. Dessa forma, o RH direciona a sua atuação de
maneira mais pontual e efetiva. Para os fins da pesquisa quantitativa, com base
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na apuração da média anual do turnover dos setores, foram eleitos os setores
mais significativos nas operações de supermercado e com os índices superiores à
média geral da empresa investigada. Pode-se visualizar nas Tabelas 6, 7 e 8 os
resultados dos anos de 2013, 2014 e 2015:

Tabela 6
Turnover setorial – 2013 (acumulado 12 meses)
DEPARTAMENTO

TURNOVER

ATIVO

ADMISSÃO

DEMISSÃO

FATIADOS/PERECIVEIS

4,4%

1676

75

73

FRENTE DE CAIXA

7,8%

5226

441

376

MERCEARIA

7,0%

1925

142

127

PIZZARIA

6,5%

1569

90

113

SEGURANCA

5,9%

1421

84

84

Média / Total

6,3%

11817

832

773

Quadro Acumulado geral

35424

% de participação no quadro de funcionários

33%

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Observa-se que no ano de 2013, quatro dos setores avaliados obtiveram o índice
de turnover superior ao da média do mesmo ano, que foi de 5,42%, com exceção
do setor de fatiados/perecíveis.
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Tabela 7
Turnover setorial – 2014 (acumulado 12 meses)
DEPARTAMENTO

TURNOVER

ATIVO

ADMISSÃO

DEMISSÃO

FATIADOS/PERECIVEIS

4,5%

1753

85

72

FRENTE DE CAIXA

8,0%

5451

473

401

MERCEARIA

5,9%

2075

137

109

PIZZARIA

6,6%

1541

100

102

SEGURANCA

6,3%

1500

94

95

Média / Total

6,3%

12320

889

779

Quadro Acumulado geral

36324

% de participação no quadro de funcionários

34%

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Verifica-se que no ano de 2014, à média dos setores analisados foi de 6,3%,
superior a média geral do índice de turnover do ano de 2014, que foi 5,35%.
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Tabela 8
Turnover setorial – 2015 (acumulado 12 meses)
DEPARTAMENTO

TURNOVER

ATIVO

ADMISSÃO

DEMISSÃO

FATIADOS/PERECIVEIS

3,1%

1859

46

69

FRENTE DE CAIXA

5,7%

5111

281

297

MERCEARIA

4,5%

2123

89

103

PIZZARIA

7,1%

1163

77

87

SEGURANCA

4,2%

1534

65

65

Média / Total

4,9%

11790

558

621

Quadro Acumulado geral

35136

% de participação no quadro de funcionários

34%

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Em 2015 à média dos setores analisados foi de 4,9%, superior à média anual da
empresa, que foi 4,32%. Os setores de segurança e fatiados/perecíveis
apresentaram médias inferiores a média anual deste ano.

Nos períodos avaliados, a participação dos setores analisados no total geral de
funcionários da empresa foi, em média, de 33,7%. Outro fator que determinou a
escolha desses setores para a aplicação dos questionários da pesquisa
quantitativa foi a representatividade em todas as operações do segmento
supermercadista.
C – Motivos de desligamentos

Os motivos de desligamentos foram obtidos por meio das entrevistas realizadas
pelo setor de RH, com todos os funcionários desligados da empresa. Nessas
entrevistas são investigadas as razões que levam os funcionários a não desejar
continuar na empresa, nos casos de pedidos de dispensa. E para os casos de
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desligamentos demandados pela organização são informados pelas respectivas
lideranças os motivos que geram a dispensa dos funcionários. A Tabela 9
demonstra os resultados das entrevistas de desligamentos realizadas pelo
departamento de RH nos anos de 2013, 2014 e 2015.

Tabela 09
Motivos de desligamentos - acumulado – 2013 a 2015
Motivos
Trabalho no final de semana/horário de trabalho
Excessos de faltas e atestados
Distância de casa/Trabalho
Oportunidade na área de formação
Baixa produtividade
Indisciplina/Insubordinação
Abandono de Emprego/Justa causa
Não tem com quem deixar o filho
Problemas de saúde
Redução de quadro
Problemas com colegas de trabalho
Salário insatisfatório
Mudança de Cidade
Problemas de relacionamento com a liderança.
Outra proposta de emprego
Problemas de saúde de Familiares
Saiu para estudar
Furto
Problemas pessoais
Falta de oportunidade de crescimento
Não fez entrevista de desligamento
Negócio próprio
Problemas com drogas e/ou bebidas
Atestado Falso
Desmotivação com a empresa
Benefícios (Cesta básica, ticket e etc)
Problemas Financeiros
Projeto redução de abandono de emprego
Rescisão Indireta
Projeto Redução de Custos com Vale transporte
Cansaço do trabalho no varejo
Outros
Restrição Médica
Falecimento
Terceirização de logistica
Problemas com a justiça/Polícia
Processo trabalhista
Falta de recursos/Materias para trabalho
Convocação do exercito
Total Geral

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Qtde
1106
613
384
349
322
260
204
201
197
193
146
142
132
123
122
113
109
87
76
65
55
40
28
27
24
17
16
16
12
11
8
8
8
7
7
3
3
2
1
5237

%
21,12%
11,71%
7,33%
6,66%
6,15%
4,96%
3,90%
3,84%
3,76%
3,69%
2,79%
2,71%
2,52%
2,35%
2,33%
2,16%
2,08%
1,66%
1,45%
1,24%
1,05%
0,76%
0,53%
0,52%
0,46%
0,32%
0,31%
0,31%
0,23%
0,21%
0,15%
0,15%
0,15%
0,13%
0,13%
0,06%
0,06%
0,04%
0,02%
100%
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Observa-se que na Tabela 09 o principal motivo apurado foi o trabalho nos finais
de semana e feriados/ horário de trabalho, que é um indicador que representa os
pedidos de desligamento por parte do empregado. O segundo motivo mais
expressivo é o excesso de faltas e atestados médicos, que é em sua maioria um
tipo de desligamento por iniciativa da empresa.

Tabela 10
Motivos de desligamentos - 2013
Motivos

Qtde

%

Trabalho no final de semana/horário de trabalho
Oportunidade na área de formação
Baixa produtividade
Excessos de faltas e atestados
Distância de casa/Trabalho
Indisciplina/Insubordinação
Abandono de Emprego/Justa causa
Problemas de saúde
Salário insatisfatório
Não tem com quem deixar o filho
Problemas com colegas de trabalho
Mudança de Cidade
Problemas de relacionamento com a liderança.
Problemas de saúde de Familiares
Saiu para estudar
Não fez entrevista de desligamento
Furto
Falta de oportunidade de crescimento
Problemas pessoais
Negócio próprio
Projeto redução de abandono de emprego
Atestado Falso
Benefícios (Cesta básica, ticket e etc)
Outros
Problemas com drogas e/ou bebidas
Desmotivação com a empresa
Projeto Redução de Custos com Vale transporte
Rescisão Indireta
Problemas Financeiros
Restrição Médica
Outra proposta de emprego
Problemas com a justiça/Polícia
Cansaço do trabalho no varejo
Falta de recursos/Materias para trabalho
Falecimento
Total Geral

384
178
171
146
119
114
97
74
64
59
53
51
40
40
38
33
30
29
25
16
13
12
8
8
7
6
6
6
4
3
3
2
2
1
1
1843

20,84%
9,66%
9,28%
7,92%
6,46%
6,19%
5,26%
4,02%
3,47%
3,20%
2,88%
2,77%
2,17%
2,17%
2,06%
1,79%
1,63%
1,57%
1,36%
0,87%
0,71%
0,65%
0,43%
0,43%
0,38%
0,33%
0,33%
0,33%
0,22%
0,16%
0,16%
0,11%
0,11%
0,05%
0,05%
100%

Fonte: Organização Verdemar Ltda.
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Observa-se que no ano de 2013 os motivos mais prevalentes foram trabalho no
final de semana/horário de trabalho, oportunidade na área de formação e baixa
produtividade. Os três motivos representam 39,78% do total de desligados da
empresa.

Tabela 11
Motivos de desligamentos - 2014
Motivos

Qtde

%

Trabalho no final de semana/horário de trabalho
Excessos de faltas e atestados
Distância de casa/Trabalho
Indisciplina/Insubordinação
Não tem com quem deixar o filho
Oportunidade na área de formação
Outra proposta de emprego
Abandono de Emprego/Justa causa
Baixa produtividade
Problemas de saúde
Problemas de relacionamento com a liderança.
Salário insatisfatório
Mudança de Cidade
Problemas com colegas de trabalho
Saiu para estudar
Problemas de saúde de Familiares
Furto
Problemas pessoais
Não fez entrevista de desligamento
Falta de oportunidade de crescimento
Negócio próprio
Desmotivação com a empresa
Problemas com drogas e/ou bebidas
Atestado Falso
Terceirização de logistica
Benefícios (Cesta básica, ticket e etc)
Rescisão Indireta
Falecimento
Restrição Médica
Redução de quadro
Problemas Financeiros
Cansaço do trabalho no varejo
Projeto redução de abandono de emprego
Convocação do exercito
Falta de recursos/Materias para trabalho
Total Geral

401
206
153
98
90
83
81
75
74
73
52
51
48
48
38
35
34
29
20
16
12
11
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1779

22,54%
11,58%
8,60%
5,51%
5,06%
4,67%
4,55%
4,22%
4,16%
4,10%
2,92%
2,87%
2,70%
2,70%
2,14%
1,97%
1,91%
1,63%
1,12%
0,90%
0,67%
0,62%
0,45%
0,39%
0,34%
0,28%
0,28%
0,22%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,11%
0,06%
0,06%
100%

Fonte: Organização Verdemar Ltda.
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Nota-se em no ano de 2014 os motivos de desligamento mais frequentes são
trabalho no final de semana/horário de trabalho, excessos de falta e atestados e
distância de casa para o trabalho. Os três motivos mais frequentes representam
42,72% dos desligamentos ocorridos neste ano.

Tabela 12
Motivos de desligamento - 2015
Motivos
Trabalho no final de semana/horário de trabalho
Excessos de faltas e atestados
Redução de quadro
Distância de casa/Trabalho
Oportunidade na área de formação
Baixa produtividade
Não tem com quem deixar o filho
Problemas de saúde
Indisciplina/Insubordinação
Problemas com colegas de trabalho
Problemas de saúde de Familiares
Outra proposta de emprego
Saiu para estudar
Mudança de cidade
Abandono de Emprego/Justa causa
Problemas de relacionamento com a liderança.
Salário insatisfatório
Furto
Problemas pessoais
Falta de oportunidade de crescimento
Problemas com drogas e/ou bebidas
Negócio próprio
Problemas Financeiros
Atestado Falso
Desmotivação com a empresa
Projeto Redução de Custos com Vale transporte
Benefícios (Cesta básica, ticket e etc)
Processo trabalhista
Cansaço do trabalho no varejo
Restrição Médica
Falecimento
Não fez entrevista de desligamento
Projeto redução de abandono de emprego
Problemas com a justiça/Polícia
Terceirização de logistica
Rescisão Indireta
Total Geral

Fonte: Organização Verdemar Ltda.

Qtde
321
261
190
112
96
69
52
50
48
45
38
38
33
33
32
31
27
23
22
20
13
12
9
8
7
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1615

%
19,88%
16,16%
11,76%
6,93%
5,94%
4,27%
3,22%
3,10%
2,97%
2,79%
2,35%
2,35%
2,04%
2,04%
1,98%
1,92%
1,67%
1,42%
1,36%
1,24%
0,80%
0,74%
0,56%
0,50%
0,43%
0,31%
0,25%
0,19%
0,19%
0,12%
0,12%
0,12%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
100%
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Verifica-se no ano de 2015 os motivos de desligamento mais frequentes são
trabalho no final de semana/horário de trabalho, excessos de falta e atestados e
redução de quadro. Os três motivos mais frequentes representam 47,8% dos
desligamentos ocorridos neste ano.
D – Tempo médio dos funcionários

O tempo médio de permanência dos funcionários na empresa é calculado
mensalmente pelo setor de RH, visando identificar a adesão dos funcionários à
empresa. A Figura 5 refere-se à evolução mensal do tempo médio nos anos de
2013,2014 e 2015.

Figura 5 - Evolução mensal do tempo médio – 2013 a 2015.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

No gráfico de tempo médio, constata-se que a permanência dos funcionários na
empresa aumentou, em média, cinco meses no período compreendido entre os
anos de 2013 e 2015. Percebe-se que essa realidade coincide com a redução do
turnover, no mesmo período, tendo em vista que são indicadores relacionados à
estabilidade dos funcionários na empresa.
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E – Formas de desligamento

Mensalmente, os tipos de rescisões de contrato de trabalho são apurados pelo
setor de RH, ou seja, por iniciativa do empregado ou por iniciativa da empresa. A
Tabela 13 representa a quantidade de desligamentos acumulados no período de
2013, 2014 e 2015, por forma de dispensa.

Tabela 13

Formas de desligamento

Formas de desligamentos – acumulado
2013– a2013-2015
2015

Descrição

Qtde

%

Desligamentos por parte do empregador

2823

53,9%

Desligamentos por parte do empregado

2414

46,1%

Total Geral

5237

100%

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

O maior número de desligamentos ocorreu por parte do empregador (empresa),
53,9%. As solicitações por parte dos funcionários representam 46,1% do total
acumulado.

4.2 Resultados: pesquisa quantitativa

Neste subitem apresentam-se a comparação entre as escalas do questionário por
meio do boxplot, a análise de confiabilidade por meio do coeficiente Alfa de
Cronbach, a estatística descritiva dos resultados e a comparação dos fatores:
tempo de empresa e idade, por meio do teste de Kruskal-Wallis.

4.2.1 Comparação entre os questionários por meio do boxplot

Calculou-se a média aritmética para cada um dos questionários por respondente.
Como os valores variam de um a cinco e foram respondidos por todos os
participantes, comparou-se se os valores diferiam por questionário (escore).

76

Pela análise da Tabela 14 e da Figura 6, percebe-se que os valores do escore do
questionário “RH” são maiores que os demais escores, seguido dos escores
“mediadores” e “antecedentes”. O menor valor observado foi para o escore
“consequências de turnover”.

Tabela 14
Estatísticas descritivas dos escores criados por questionários, utilizando a média
aritmética simples
Estatísticas
Antecedentes
Respostas Válidas
253
Média
3,13
Mediana
3,20
Moda
3,10
Desvio-padrão
0,79
Variância
0,63
Mínimo
1,00
Máximo
5,00
1º Quartil
2,70
3,20
2º Quartil
3,70
3º Quartil
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Mediadores
253
3,60
3,61
3,78
0,56
0,31
1,94
5,00
3,28
3,61
3,94

Consequências
253
2,86
2,83
2,78
0,52
0,27
1,56
4,28
2,50
2,83
3,22

Figura 6 – Gráfico boxplot dos escores dos questionários.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

RH
253
3,84
3,81
3,81
0,56
0,31
2,00
5,00
3,52
3,81
4,19
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Utilizando-se o teste não paramétrico de Wilcoxon, verificou-se que os valores
dos escores são significativamente diferentes (p-valor <0,001) entre os grupos. As
comparações múltiplas mostram que todos os pares de escores diferem entre si
(p-valor <0,001, em todas as seis comparações).
4.2.2 Análise de confiabilidade por meio do coeficiente de Cronbach
Utilizou-se o Alfa de Cronbach, que é a medida mais simples de consistência
interna, para a avaliação da confiabilidade. A confiabilidade de uma medida
refere-se à capacidade desta em ser consistente, ou seja, mostra até que ponto
um escala produz resultados consistentes se as medidas forem tomadas
repetidamente.

O Alfa de Cronbach toma valores entre zero e um. Hair et al. (2005) propõem que
o limite inferior para o Alfa de Cronbach geralmente aceito é 0,70, apesar de
poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória.

Tabela 15
Valores de Alfa de Cronbach por escores
Escores
Antecedentes
Mediadores
Consequências
Recursos Humanos
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Alfa de Cronbach

N de itens

0,871
0,821
0,786
0,911

10
18
18
21

Considerando cada questionário como um escore, observou-se valor de Alfa de
Cronbach superior a 0,7 em todos os escores, indicando a boa consistência da
escala.
4.2.3 Estatística descritiva
4.2.3.1 Caracterização dos respondentes
Os funcionários amostrados são, a maioria, do sexo feminino (60,5%), solteiros
(73,9%), com idade média de 27,5 anos. Em sua quase totalidade possuem grau
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de instrução inferior ou igual ao segundo grau completo (94,6%), atuam nas áreas
de frente de caixa (47,4%) e mercearia (18,6%), nos turnos da manhã (49,4%) e
tarde (48,6%) e pouco mais da metade trabalha na empresa há menos de um
ano.
Quanto ao sexo, dos 253 funcionários entrevistados amostrados, 60,5% são do
sexo feminino e 39,5% do sexo masculino.

Tabela 16
Distribuição dos funcionários entrevistados por sexo
Sexo
Feminino

N
153

%
60,5

Masculino

100

39,5

Total

253

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

A idade média observada foi de 27,5 anos, sendo o mínimo de 17 anos e o
máximo de 69. Considerando-se os quartis, 25% dos trabalhadores têm entre 17
e 21 anos e 75% têm até 32 anos.

Tabela 17
Estatística descritiva da idade (em anos) dos funcionários entrevistados
Estatísticas
Respostas válidas
Média
Desvio-padrão
Variância
Mínimo
Máximo
1º quartil
Mediana
3º quartil
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Idade
252
27,5
9,41
88,50
17
69
21,0
25,0
32,0

Dos funcionários amostrados, 73,9% são solteiros, 21,3% são casados e apenas
4% são divorciados. Um funcionário é viúvo e um vive em união estável.
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Tabela 18
Distribuição dos funcionários entrevistados por estado civil
Estado Civil
Casado(a)

N
54

%
21,3

Divorciado(a)

10

4,0

Solteiro(a)

187

73,9

União estável

1

,4

Viúva

1

,4

Total

253

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Apenas 11 (4,4%) dos 253 funcionários entrevistados possuem ensino superior
incompleto, completo ou pós-graduação. Aproximadamente um terço possui
ensino fundamental incompleto ou completo, 23,3% têm ensino médio incompleto
e 60,1% possuem o ensino médio completo.

Tabela 19
Distribuição dos funcionários entrevistados por grau de instrução
Grau de Instrução
Ensino Fundamental Incompleto

N
11

%
4,3

Ensino Fundamental Completo

20

7,9

Ensino Médio Incompleto

59

23,3

Ensino Médio Completo

152

60,1

Ensino Superior Incompleto

5

2,0

Ensino Superior Completo

5

2,0

Pós-Graduação

1

,4

253

100,0

Total
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Os 253 trabalhadores pesquisados trabalham distribuídos em seis unidades da
organização, sendo 39,1% na unidade Sion, 17,8% na unidade Jardim Canadá,
15,8% na unidade Buritis, 10,7% na unidade São Pedro, 9,1% na unidade Raja e
7,5% na unidade Diamond Mall.
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Tabela 20
Distribuição dos funcionários entrevistados por unidade
Unidade
Buritis

N
40

%
15,8

DiamondMall

19

7,5

Jardim Canadá

45

17,8

Raja

23

9,1

São Pedro

27

10,7

Sion

99

39,1

Total

253

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Aproximadamente metade dos funcionários entrevistados atua no setor de frente
de caixa. Os demais estão distribuídos nos setores de mercearia (18,6%), pizzaria
(13,8%), fatiados (8,7%), perecíveis (6,7%) e segurança (4,7%).

Tabela 21
Distribuição dos funcionários entrevistados por setor de atuação
Setor de Atuação
Fatiados

N
22

%
8,7

Frente de caixa

120

47,4

Mercearia

47

18,6

Perecíveis

17

6,7

Pizzaria

35

13,8

Segurança

12

4,7

Total

253

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

O cargo de operador de caixa é ocupado por aproximadamente um terço (32,0%)
dos entrevistados, seguido dos repositores (24,5%), embaladores (15,8%),
atendentes (7,9%) e promotores de vendas (5,5%).

Tabela 22
Distribuição dos funcionários entrevistados por cargo
Cargo
Ajudante de pizzaiolo

N
2

%
,8

Atendente

20

7,9

Barista

2

,8

Consultor de pizzaria

4

1,6

81

Consultora de importados

2

,8

Consultora de queijos

1

,4

Copeira

1

,4

Embalador(a)

40

15,8

Fiscal de prevenção e perdas

12

4,7

Operador de câmara fria

6

2,4

Operador(a) de caixa
Pizzaiolo(a)

81

32,0

5

2,0

Promotor(a) de vendas

14

5,5

Repositor

62

24,5

Torrador

1

,4

253

100,0

Total
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Os funcionários estão distribuídos nos turnos da manhã (49,4%) e tarde (48,6%).
Apenas 1,6% trabalha no turno intermediário.

Tabela 23
Distribuição dos funcionários entrevistados por turno de trabalho
Turno

N
4

%
1,6

Manhã

125

49,4

Tarde

124

49,0

Total

253

100,0

Intermediário

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Pouco mais de metade dos funcionários entrevistados trabalha na organização há
menos de um ano, 31,2% trabalham entre um e três anos, 11,1% trabalham entre
três e cinco anos e 6,7% trabalham há mais de cinco anos. O mínimo de tempo
de trabalho na empresa verificado foi de seis dias (um funcionário), seguido de
uma semana (três funcionários). No total, 12 funcionários trabalham um mês ou
menos na organização. Já o tempo máximo foi de 10 anos (dois funcionários).

Tabela 24
Distribuição dos funcionários entrevistados por tempo de empresa
Tempo de Empresa
Até 1 ano

N
129

%
51,0

Entre 1 e 3 anos

79

31,2

Entre 3 e 5 anos

28

11,1

Acima de 5 anos

17

6,7

82

Total

253

100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

4.2.3.2 Análises descritivas das escalas do questionário
A – Questionário: Antecedentes

Referem-se a questões que levam os funcionários a permanecerem na empresa.
O questionário utiliza a escala Likert, variando de um (discordo totalmente) a
cinco (concordo totalmente). Todos os funcionários responderam as 10 questões.

Quanto maior o valor, mais razões são consideradas pelos funcionários para
permanecerem na empresa.

Tabela 25
Questões referentes aos antecedentes
Antecedentes - Afirmativas
T1-1) O salário é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-2) O trabalho em equipe é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-3) O ambiente de trabalho é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-4) A atuação do meu líder é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-5) O reconhecimento do meu trabalho é a principal razão da minha permanência nesta
empresa.
T1-6) Os benefícios (alimentação, plano de saúde, convênios, etc.) são as principais razões da
minha permanência nesta empresa.
T1-7) A possibilidade de promoção é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-8) A comunicação aberta é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-9) O aprendizado contínuo é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
T1-10) O respeito aos funcionários é a principal razão da minha permanência nesta empresa.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
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Tabela 26
Estatísticas descritivas da Escala Likert, por item
Estatísticas

T1-1
253

T1-2
253

T1-3
253

T1-4
253

T1-5
253

T1-6
253

T1-7
253

T1-8
253

3,08

2,97

3,28

2,82

3,30

2,75

3,30

3,00

3,58

3,25

Desvio-padrão

1,115

1,149

1,064

1,223

1,227

1,147

1,280

1,118

1,083

1,224

Variância

1,243

1,321

1,133

1,496

1,505

1,317

1,638

1,250

1,172

1,499

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Respostas Válidas
Média

Mínimo
Máximo

T1-9
T1-10
253
253

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Soma

780

752

831

714

835

695

834

760

907

823

1º Quartil

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

2,00

Mediana

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3,00

4,00

3,00

4,00

4,00

3º Quartil

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Todos os funcionários entrevistados responderam às questões.

Considerando o somatório - quanto maior o valor, maior a concordância com as
afirmativas -, observou-se maior valor nas afirmativas: nove (o aprendizado
contínuo é a principal razão da minha permanência nesta empresa), somatório
igual a 907; cinco (o reconhecimento do meu trabalho é a principal razão da
minha permanência nesta empresa), somatório igual a 835; e sete (a
possibilidade de promoção é a principal razão da minha permanência nesta
empresa), somatório igual a 834.

Constataram-se menores valores do somatório, ou seja, houve menos
concordância dos funcionários com as afirmativas: seis (os benefícios:
alimentação, plano de saúde, convênios, etc. são as principais razões da minha
permanência nesta empresa), somatório igual a 695; seguida das afirmativas
quatro (a atuação do meu líder é a principal razão da minha permanência nesta
empresa), somatório igual a 714; e dois (o trabalho em equipe é a principal razão
da minha permanência nesta empresa), somatório igual a752.

Considerando as 253 respostas, o valor total observado seria (253 x 5 = 1.265).
Dessa forma, o somatório da afirmativa nove representa 72% do valor total. Já
para a afirmativa seis esse percentual é de 55%.
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Tabela 27
Valor observado do somatório por item e percentual em relação ao valor máximo
Afirmativas

Somatório

% Em relação ao valor máximo

T1-1

780

62

T1-2

752

59

T1-3

831

66

T1-4

714

56

T1-5

835

66

T1-6

695

55

T1-7

834

66

T1-8

760

60

T1-9

907

72

823

65

T1-10
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Analisando a escala e considerando-se os dados como categóricos, constata-se
que mais de 15% dos funcionários entrevistados discordam totalmente das
afirmativas quatro e seis. O percentual dos que concordam totalmente com a
afirmativa seis é de apenas 5,5% (Tabela 29).

Tabela 28
Distribuição dos funcionários por item da escala e afirmativa
Afirmativas
T1-1
T1-2
T1-3
T1-4
T1-5
T1-6
T1-7
T1-8
T1-9
T1-10

N

%
1
21
32
18
43
27
39
33
29
15
32

N

%
2

8,3
12,6
7,1
17,0
10,7
15,4
13,0
11,5
5,9
12,6

61

55
38
62
41
75
36
53
26
37

24,1
21,7
15,0
24,5
16,2
29,6
14,2
20,9
10,3
14,6

N
3
70
73
76
69
55
64
52
76
54
51

%

N

%

27,7
28,9
30,0
27,3
21,7
25,3
20,6
30,0
21,3
20,2

4
78
74
96
55
89
61
87
78
112
101

30,8
29,2
37,9
21,7
35,2
24,1
34,4
30,8
44,3
39,9

N
5
23
19
25
24
41
14
45
17
46
32

%

N

9,1
7,5
9,9
9,5
16,2
5,5
17,8
6,7
18,2
12,6

Total
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0
253 100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Para facilitar a análise, os itens foram agrupados da seguinte forma:
a) Resposta 1 ou 2, classificados como “discordantes”
b) Resposta 3: “indecisos”

%
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c) Resposta 4 ou 5, classificados como “concordantes”.

Dessa forma, identifica-se que 30% dos funcionários não discordam nem
discordam das afirmativas três (o ambiente de trabalho é a principal razão da
minha permanência nesta empresa) e oito (a comunicação aberta é a principal
razão da minha permanência nesta empresa). Mais de 60% concordam com a
afirmativa nove e mais de 50% concordam que a possibilidade de promoção e o
reconhecimento do trabalho são as principais razões de permanência na empresa
(afirmativas cinco e sete).

Tabela 29
Distribuição dos funcionários por afirmativas e discordantes, indecisos e
concordantes
Afirmativas

N

%

Discordantes

N

%

Indecisos

N

%

N

Concordantes

%
Total

T1-1

82

32,4

70

27,7

101

39,9

253

100,0

T1-2

87

34,4

73

28,9

93

36,8

253

100,0

T1-3

56

22,1

76

30,0

121

47,8

253

100,0

T1-4

105

41,5

69

27,3

79

31,2

253

100,0

T1-5

68

26,9

55

21,7

130

51,4

253

100,0

T1-6

114

45,1

64

25,3

75

29,6

253

100,0

T1-7

69

27,3

52

20,6

132

52,2

253

100,0

T1-8

82

32,4

76

30,0

95

37,5

253

100,0

T1-9

41

16,2

54

21,3

158

62,5

253

100,0

69
27,3
T1-10
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

51

20,2

133

52,6

253

100,0

B – Questionário: Mediadores

Referem-se a questões sobre o que leva os funcionários a terem o respeito da
empresa. O questionário utiliza a escala Likert, variando de um (discordo
totalmente) a cinco (concordo totalmente). Todos os funcionários responderam as
18 questões.

Quando maior o valor, melhores as percepções do funcionário sobre a empresa.
A questão 10 apresenta lógica inversa, por isso, os valores foram invertidos.
Dessa forma, os valores apresentados referem-se à forma negativa da frase
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(nesta empresa um empregado NÃO pode ser demitido sem receber explicações
convincentes.)

Tabela 30
Afirmativas referentes às percepções do funcionário sobre a empresa
Mediadores - Antecedentes
T2 -1) Nesta empresa os funcionários são elogiados pelo bom trabalho.
T2 - 2) Os funcionários são escutados a respeito das suas dificuldades e queixas.
T2 - 3) Nesta empresa os funcionários são tratados com respeito.
T2 - 4) Os colegas de trabalho ajudam uns aos outros.
T2 - 5) Os funcionários têm possibilidade serem promovidos nesta empresa, por meio de
recrutamento interno.
T2 - 6) Nesta organização existe bom clima para o trabalho.
T2 - 7) Na empresa, os líderes incentivam o trabalho em equipe.
T2 - 8) O salário dos funcionários é compatível com o mercado e empresas do mesmo
segmento.
T2 - 9) Os funcionários sentem orgulho de trabalhar nesta empresa.
T2 - 10) Nesta organização, um empregado pode ser demitido sem receber explicações
convincentes.
T2 - 11) O empregado pode acreditar nas informações que esta organização divulga.
1 T2 - 2) A demissão de empregados segue procedimento conhecido por todos.
T2 - 13) Esta organização é reconhecida no segmento do varejo.
T2 - 14) O trabalho do empregado é reconhecido, por esta organização, por meio do salário.
T2 - 15) Esta organização é melhor que as outras empresas em que trabalhei.
T2 - 16) Os líderes desta empresa são bons profissionais.
T2 - 17) As políticas de recursos humanos são um diferencial positivo desta organização.
T2 - 18) Os funcionários recebem treinamentos para exercerem as suas atividades na empresa.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Considerando o somatório, as afirmativas 13 (esta organização é reconhecida no
segmento do varejo) e 18 (os funcionários recebem treinamentos para exercerem
as suas atividades na empresa) apresentaram maior valor, 1.058 e 1.053,
respectivamente. Já as afirmativas que apresentaram maior valor do somatório,
ou seja, mais discordância, foram: 14 (o trabalho do empregado é reconhecido,
por esta organização, por meio do salário.), somatório igual a 833; dois (os
funcionários são escutados a respeito das suas dificuldades e queixas), somatório
igual a 839; e quatro (os colegas de trabalho ajudam uns aos outros), somatório
igual a 845.
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Tabela 31
Estatísticas descritivas da escala Likert, por item
Estatísticas
Respostas Válidas
Média

T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 T2-5 T2-6 T2-7 T2-8 T2-9 T2-10* T2-11 T2-12 T2-13 T2-14 T2-15 T2-16 T2-17 T2-18
253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
3,62

3,63

3,38

4,18

3,54

3,61

4,16

Desvio-padrão

1,041 1,132

3,48

3,32

3,57

,988 1,089

3,34

3,98

,854 1,041 1,062 1,045

3,47

3,57

3,62

3,33

,988 1,030

,902

,976

,786 1,062 1,087 1,082

3,29

3,65

,841

,832

Variância

1,084 1,281

,976 1,186

,730 1,083 1,127 1,093

,975 1,062

,618 1,128 1,181 1,170

,814

,952

,707

,692

Mínimo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Máximo

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Soma

881

839

904

845 1006

877

903

917

842

916

918

856 1058

833

923

896

914 1053

1º Quartil

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

Mediana

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3º Quartil

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Considerando o percentual do somatório apurado em relação ao valor máximo,
registra-se que para as afirmativas 5, 13 e 18, o somatório observado foi igual ou
superior a 80% do valor máximo.

Tabela 32
Valor observado do somatório por item e percentual em relação ao valor máximo
Afirmativas
T2-1
T2-2
T2-3
T2-4
T2-5
T2-6
T2-7
T2-8
T2-9
T2-10*
T2-11
T2-12
T2-13
T2-14
T2-15
T2-16
T2-17
T2-18
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Somatório

% Em relação ao valor máximo

881
839
904
845
1006
877
903
917
842
916
918
856
1058
833
923
896
914
1053

70
66
71
67
80
69
71
72
67
72
73
68
84
66
73
71
72
83
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Tabela 33
Distribuição dos funcionários por item da escala e afirmativa
1
2
N
%
N
%
T2-1
15
5,9
34
13,4
T2-2
22
8,7
39
15,4
T2-3
11
4,3
24
9,5
T2-4
21
8,3
28
11,1
T2-5
6
2,4
6
2,4
T2-6
18
7,1
25
9,9
T2-7
15
5,9
26
10,3
T2-8
12
4,7
26
10,3
T2-9
13
5,1
29
11,5
T2-10*
5
2,0
32
12,6
T2-11
8
3,2
20
7,9
T2-12
14
5,5
30
11,9
T2-13
4
1,6
5
2,0
T2-14
20
7,9
33
13,0
T2-15
12
4,7
22
8,7
T2-16
19
7,5
16
6,3
T2-17
6
2,4
13
5,1
T2-18
5
2,0
7
2,8
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Afirmativas

3
N
44
58
62
78
41
57
52
53
100
74
59
72
20
76
71
70
82
19

4
%
17,4
22,9
24,5
30,8
16,2
22,5
20,6
20,9
39,5
29,2
23,3
28,5
7,9
30,0
28,1
27,7
32,4
7,5

N
134
105
121
96
135
127
120
116
84
85
137
119
136
101
86
105
124
133

5
%
53,0
41,5
47,8
37,9
53,4
50,2
47,4
45,8
33,2
33,6
54,2
47,0
53,8
39,9
34,0
41,5
49,0
52,6

N
26
29
35
30
65
26
40
46
27
57
29
18
88
23
62
43
28
89

%
10,3
11,5
13,8
11,9
25,7
10,3
15,8
18,2
10,7
22,5
11,5
7,1
34,8
9,1
24,5
17,0
11,1
35,2

Total
N
%
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100

Para facilitar a análise, os itens foram agrupados da seguinte forma:
a) Resposta 1 ou 2: classificados como “discordantes”
b) Resposta 3: “indecisos”
c) Resposta 4 ou 5, classificados como “concordantes”

Aproximadamente 20% dos funcionários discordaram das afirmativas um (nesta
empresa os funcionários são elogiados pelo bom trabalho) e 14 (o trabalho do
empregado é reconhecido, por esta organização, por meio do salário). Apenas 5%
ou menos discordaram das afirmativas cinco, 13 e 18. Mais de 40% dos
funcionários não concordaram nem discordaram da afirmativa nove (os
funcionários sentem orgulho de trabalhar nesta empresa).

Já para as afirmativas 13 (esta organização é reconhecida no segmento do
varejo) e 18 (os funcionários recebem treinamentos para exercerem as suas
atividades na empresa) foram quase 90% de concordantes.

89

Tabela 34
Distribuição dos funcionários por afirmativas e discordantes, indecisos e
concordantes
Afirmativas

Discordantes
N
%
49
19,4
61
24,1
35
13,8
49
19,4
12
4,7
43
17,0
41
16,2
38
15,0
42
16,6
37
14,6
28
11,1
44
17,4
9
3,6
53
20,9
34
13,4
35
13,8
19
7,5
12
4,7

T2-1
T2-2
T2-3
T2-4
T2-5
T2-6
T2-7
T2-8
T2-9
T2-10*
T2-11
T2-12
T2-13
T2-14
T2-15
T2-16
T2-17
T2-18
* Lógica Inversa
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Indeciso
N
%
44
17,4
58
22,9
62
24,5
78
30,8
41
16,2
57
22,5
52
20,6
53
20,9
100
39,5
74
29,2
59
23,3
72
28,5
20
7,9
76
30,0
71
28,1
70
27,7
82
32,4
19
7,5

Concordantes
N
%
160
63,2
134
53,0
156
61,7
126
49,8
200
79,1
153
60,5
160
63,2
162
64,0
111
43,9
142
56,1
166
65,6
137
54,2
224
88,5
124
49,0
148
58,5
148
58,5
152
60,1
222
87,7

Total
N
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C – Questionário: Consequências do Turnover

São questões referentes às perdas e dificuldades que o funcionário teria caso
pedisse demissão ou fosse desligado da empresa. O questionário utiliza a escala
Likert, variando de um (discordo totalmente) a cinco (concordo totalmente). Todos
os funcionários responderam as 18 questões.

Quando maior o valor, maiores seriam as dificuldades encontradas pelo
funcionário. As questões 13, 17 e 18 apresentam lógica inversa, por isso os
valores foram invertidos. Dessa forma, os valores apresentados referem-se àa
forma negativa da frase.

a) Afirmativa 13 - Eu ficaria mais feliz, porque não estou satisfeito com o
salário. Para fins de análise, deve ser lida como “Eu NÃO ficaria feliz,
porque estou satisfeito com o salário”.
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b) Afirmativa 17 - Eu já tenho outro trabalho em vista, iria somente passar
pela adaptação. Deve ser lida como “Eu NÃO tenho outro trabalho em
vista, NÃO seria somente passar pela adaptação.”
c) Afirmativa 18 - Eu não estou satisfeito com meu líder, gostaria de ser
desligado. Deve ser lida como “Eu estou satisfeito com meu líder, NÃO
gostaria de ser desligado.”

Tabela 35
Afirmativas referentes às consequências de turnover
Consequências de turnover
T3 - 1) Eu teria dificuldade para ganhar um salário tão bom quanto o que eu tenho hoje.
T3 - 2) Eu demoraria a encontrar em outra empresa pessoas tão amigas quanto as que eu tenho hoje,
entre meus colegas de trabalho.
T3 - 3) Eu perderia a liberdade que tenho de realizar meu trabalho, já conquistada dentro desta
empresa.
T3 - 4) Eu estaria desperdiçando todo o tempo que já me dediquei a esta empresa.
T3 - 5) Eu estaria prejudicando minha vida profissional.
T3 - 6) Eu demoraria a conseguir ser tão respeitado em outra empresa como sou hoje dentro desta
empresa.
T3 - 7) Eu deixaria de receber vários benefícios que esta empresa oferece (vale-transporte, convênio
médico, alimentação, etc.).
T3 - 8) Eu teria mais coisas a perder do que a ganhar com o desligamento.
T3 - 9) Eu perderia o prestígio que tenho hoje por ser empregado desta empresa.
T3 - 10) Eu levaria muito tempo para me acostumar a um novo trabalho.
T3 - 11) Eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender as tarefas do meu cargo atual.
T3 - 12) Eu teria dificuldade de encontrar outro líder que me orientasse e desenvolvesse com o meu
líder atual.
T3 - 13) Eu ficaria mais feliz, porque não estou satisfeito com o salário.
T3 - 14) Eu não procuraria outro emprego; no momento iria me dedicar somente à família.
T3 - 15) Eu só aceitaria outro emprego se não trabalhasse no final de semana.
T3 - 16) Eu mudaria de ramo de atividade, não desejo mais trabalhar no segmento supermercadista.
T3 - 17) Eu já tenho outro trabalho em vista, iria somente passar pela adaptação.
T3 - 18) Eu não estou satisfeito com meu líder, gostaria de ser desligado.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Considerando o somatório, obtiveram-se valores mais elevados para a inversa da
afirmativa 18 (eu estou satisfeito com meu líder, não gostaria de ser desligado),
igual a 1.025, e inversa da afirmativa 17 (eu não tenho outro trabalho em vista,
não iria somente passar pela adaptação.)
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Tabela 36
Estatísticas descritivas da escala Likert, por item
Estatísticas

T3-1 T3-2 T3-3 T3-4 T3-5 T3-6 T3-7 T3-8 T3-9 T3-10 T3-11 T3-12 T3-13* T3-14 T3-15 T3-16 T3-17* T3-18*

Respostas válidas 253 253 253 253 253
Média
2,60 2,67 2,89 2,64 2,41
Desvio-padrão
1,074 1,158 1,109 1,106 1,060
Variância
1,153 1,340 1,229 1,222 1,124
Mínimo
1
1
1
1
1
Máximo
5
5
5
5
5
Soma
658 676 730 669 610
1º Quartil
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Mediana
3,00 3,00 3,00 3,00 2,00
3º Quartil
3,00 3,00 4,00 3,50 3,00

253
2,52
1,052
1,108
1
5
638
2,00
2,00
3,00

253
2,45
1,103
1,217
1
5
620
2,00
2,00
3,00

253
2,98
1,130
1,277
1
5
753
2,00
3,00
4,00

253
2,68
1,078
1,163
1
5
678
2,00
3,00
3,00

253
2,60
1,159
1,343
1
5
659
2,00
3,00
3,00

253
2,80
1,212
1,469
1
5
709
2,00
3,00
4,00

253
2,75
1,194
1,426
1
5
696
2,00
3,00
4,00

253
3,66
,994
,988
1
5
925
3,00
4,00
4,00

253
2,20
1,109
1,231
1
5
556
1,00
2,00
3,00

253
2,96
1,349
1,820
1
5
748
2,00
3,00
4,00

253 253
2,84 3,75
1,188 1,018
1,411 1,037
1
1
5
5
719 949
2,00 3,00
3,00 4,00
4,00 4,00

253
4,05
,956
,914
1
5
1025
4,00
4,00
5,00

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Para o percentual do valor observado do somatório em relação ao valor máximo,
nas afirmativas três, oito e quinze, esse percentual foi de aproximadamente 60%.
Os mais altos percentuais foram observados para as afirmativas com lógica
inversa: 13, 17 e 18.

Tabela 37
Valor observado do somatório por item e percentual em relação ao valor máximo
Estatísticas
T3-1
T3-2
T3-3
T3-4
T3-5
T3-6
T3-7
T3-8
T3-9
T3-10
T3-11
T3-12
T3-13*
T3-14
T3-15
T3-16
T3-17*
T3-18*
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Somatório
658
676
730
669
610
638
620
753
678
659
709
696
925
556
748
719
949
1025

% em Relação ao Valor Máximo
52
53
58
53
48
50
49
60
54
52
56
55
73
44
59
57
75
81

Dos 253 funcionários pesquisados, 30% discordaram totalmente da afirmativa 14
e aproximadamente 20% discordaram das afirmativas cinco, sete e 10. Já para as
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afirmativas 13 e 17 (inverso da afirmativa em ambos os casos), o percentual de
funcionários que concordam totalmente foi acima de 20%.

Tabela 38
Distribuição dos funcionários por item da escala e afirmativas
Afirmativas

1

N
%
N
T3-1
42 16,6
81
T3-2
46 18,2
68
T3-3
31 12,3
61
T3-4
40 15,8
84
T3-5
53 20,9
93
T3-6
44 17,4
92
T3-7
56 22,1
84
T3-8
31 12,3
53
T3-9
37 14,6
78
T3-10
49 19,4
75
T3-11
41 16,2
72
T3-12
44 17,4
66
T3-13*
9
3,6
18
T3-14
76 30,0
98
T3-15
42 16,6
64
T3-16
35 13,8
66
T3-17*
9
3,6
18
T3-18*
5
2,0
11
* Lógica Inversa
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

2

3
%
32,0
26,9
24,1
33,2
36,8
36,4
33,2
20,9
30,8
29,6
28,5
26,1
7,1
38,7
25,3
26,1
7,1
4,3

N
75
80
84
66
65
63
65
78
78
73
56
73
75
44
55
86
62
46

%
29,6
31,6
33,2
26,1
25,7
24,9
25,7
30,8
30,8
28,9
22,1
28,9
29,6
17,4
21,7
34,0
24,5
18,2

4
N
46
41
60
52
34
49
39
73
49
39
64
49
100
23
47
36
102
95

5
%
18,2
16,2
23,7
20,6
13,4
19,4
15,4
28,9
19,4
15,4
25,3
19,4
39,5
9,1
18,6
14,2
40,3
37,5

N
9
18
17
11
8
5
9
18
11
17
20
21
51
12
45
30
62
96

%
3,6
7,1
6,7
4,3
3,2
2,0
3,6
7,1
4,3
6,7
7,9
8,3
20,2
4,7
17,8
11,9
24,5
37,9

Total
N
%
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100
253 100

Para facilitar a análise, os itens foram agrupados da seguinte forma:
a) Resposta 1 ou 2: classificados como “discordantes”
b) Resposta 3: “indecisos”
c) Resposta 4 ou 5: classificados como “concordantes”.

Aproximadamente um terço dos respondentes não concordou nem discordou das
afirmativas dois, três, oito, nove e dezesseis. O menor percentual de discordância
foi observado para o inverso das afirmativas 13, 17 e 18. Já o menor percentual
de concordância foi para as afirmativas cinco, sete e 14, com 20% dos
funcionários concordando com cada uma das afirmativas.
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Tabela 39
Distribuição dos funcionários discordantes, indecisos e concordantes, por
afirmativa
Afirmativas

Discordantes
N
%
123
48,6
114
45,1
92
36,4
124
49,0
146
57,7
136
53,8
140
55,3
84
33,2
115
45,5
124
49,0
113
44,7
110
43,5
27
10,7
174
68,8
106
41,9
101
39,9
27
10,7
16
6,3

T3-1
T3-2
T3-3
T3-4
T3-5
T3-6
T3-7
T3-8
T3-9
T3-10
T3-11
T3-12
T3-13*
T3-14
T3-15
T3-16
T3-17*
T3-18*
* Lógica Inversa
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Indecisos
N
%
75
29,6
80
31,6
84
33,2
66
26,1
65
25,7
63
24,9
65
25,7
78
30,8
78
30,8
73
28,9
56
22,1
73
28,9
75
29,6
44
17,4
55
21,7
86
34,0
62
24,5
46
18,2

Concordantes
N
%
55
21,7
59
23,3
77
30,4
63
24,9
42
16,6
54
21,3
48
19,0
91
36,0
60
23,7
56
22,1
84
33,2
70
27,7
151
59,7
35
13,8
92
36,4
66
26,1
164
64,8
191
75,5

Total
N
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D – Questionário: Políticas de Recursos Humanos

São afirmativas relacionadas aos projetos desenvolvidos pelo RH da organização,
visando verificar a percepção dos funcionários a respeito da gestão de recursos e
de turnover. Quanto maior o valor observado, maior a concordância com a
afirmativa. Nenhuma afirmativa apresentou lógica inversa.

Tendo-se o somatório, as afirmativas que apresentaram maiores valores foram
um (recrutamento e seleção: fui bem-recebido em todas as etapas do processo
seletivo do Verdemar), com soma igual a 1.089; três (treinamento de integração:
recebi todas as informações sobre a empresa), com soma igual a 1.051 e
afirmativa 18 (programa de inclusão: sinto-me confortável em trabalhar com
pessoas portadoras de deficiências), soma igual a 1.049 (Tabela 25).
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Tabela 40
Afirmativas referentes às políticas de recursos humanos
Políticas de Recursos Humanos- Afirmativas
T4 - 1) Recrutamento e seleção: fui bem recebido em todas as etapas do processo seletivo do
Verdemar.
T4 - 2) Recrutamento e seleção: ficaram bem claras para mim as atividades da função que iria
exercer.
T4 - 3) Treinamento de integração: recebi todas as informações sobre a empresa.
T4 - 4) Projeto Receber Bem: responder a entrevista do RH, após uma semana na empresa,
ajuda a melhorar a minha adaptação ao trabalho.
T4 - 5) Avaliação no período de experiência (APE): ser avaliado pelo líder no período de
experiência facilitou minha adaptação ao trabalho.
T4 - 6) Treinamentos: participar das capacitações oferecidas pela empresa me torna um
profissional mais qualificado.
T4 - 7) Recrutamento interno: participar livremente dos processo de seleção interno é uma boa
oportunidade de crescimento profissional na empresa.
T4 - 8) Atendimentos e intervenções: sou ouvido pelos profissionais do RH quando preciso
resolver minhas insatisfações.
T4 - 9) Projeto Melhor Operadora de Caixa: acredito que o projeto melhora a atuação das
operadoras de caixa.
T4 - 10) Campanhas e concursos culturais: os eventos com premiações, promovidos pela
empresa, é uma forma de valorizar o funcionário.
T4 - 11) Carta de indicação: trabalhar com pessoas que indiquei é um estímulo à minha
permanência na empresa.
T4 - 12) Entrevista de desligamento: ser ouvido pelo RH antes de concluir o desligamento me
proporciona a oportunidade de continuar na empresa.
T4 - 13) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT): promover a campanha de vacinação contra a gripe, a entrega de cartilhas sobre
prevenção de doenças e disponibilizar profissionais para orientar sobre segurança no trabalho
mostra que a empresa se preocupa com a minha saúde.
T4 - 14) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT): receber a visita da enfermeira do trabalho quando estou doente mostra que a
empresa se preocupa com o meu bem-estar.
T4 - 15) Departamento de Pessoal: trabalhar na loja Verdemar mais próxima da minha casa
melhora a minha qualidade de vida.
T4 - 16) Departamento de Pessoal: a presença de um profissional do RH na loja em que
trabalho permite que eu tenha soluções rápidas para minhas demandas.
T4 - 17) Cargos e salários: ter um salário superior no segmento de varejo supermercadista é
um dos fatores que me fazem permanecer na empresa.
T4 - 18) Programa de inclusão: sinto-me confortável em trabalhar com pessoas portadores de
deficiências.
T4 - 19) Projeto Melhor Idade: sinto-me confortável em trabalhar com jovens aprendizes e
funcionários da maturidade.
T4 - 20) Potenciais: conhecer líderes que foram promovidos pela empresa me estimula a
crescer profissionalmente.
T4 - 21) Benefícios: o convênio de saúde, seguro de vida e alimentação gratuita são benefícios
que me estimulam a permanecer na empresa.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
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Tabela 41
Estatísticas descritivas da escala Likert
Estatísticas

T4-1

Respostas válidas
Média
Desvio-padrão
Variância
Mínimo
Máximo
Soma
1º Quartil
Mediana
3º Quartil

253

T4-2
253

T4-3

T4-4

T4-5

T4-6
253

T4-7
253

T4-8
253

T4-9 T4-10 T4-11 T4-12 T4-13 T4-14 T4-15 T4-16 T4-17 T4-18 T4-19 T4-20 T4-21

253

253

253

253

4,30 4,01 4,15
,647 ,884 ,715
,419 ,782 ,512
1
1
2
5
5
5
1089 1015 1051
4,00 4,00 4,00
4,00 4,00 4,00
5,00 5,00 5,00

3,83
,866
,750
1
5
970
3,00
4,00
4,00

3,85 4,09 4,00 3,64 3,57
,905 ,807 ,904 1,017 1,043
,819 ,651 ,817 1,034 1,087
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
974 1034 1012 920 904
3,00 4,00 4,00 3,00 3,00
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4,00 5,00 5,00 4,00 4,00

253

253

253

253

253

253

3,77 3,36
,988 1,085
,977 1,177
1
1
5
5
955 851
3,00 3,00
4,00 3,00
4,00 4,00

3,59
,945
,894
1
5
908
3,00
4,00
4,00

3,90 3,70 3,90
,879 1,006 1,090
,772 1,013 1,188
1
1
1
5
5
5
987 936 986
3,00 3,00 3,00
4,00 4,00 4,00
4,00 4,00 5,00

253

253

253

253

253

253

3,86 3,64 4,15 4,07 3,96 3,21
,974 1,123 ,820 ,818 ,956 1,187
,948 1,262 ,673 ,670 ,915 1,410
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
976 922 1049 1030 1001 811
3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Com base no quanto a soma representa em relação ao valor máximo, apenas
para as afirmativas 11 e 21 esse percentual foi inferior a 70%.

Tabela 42
Valor observado do somatório por item e percentual em relação ao valor máximo
Estatísticas

Somatório

% em relação ao valor máximo

T4-1
T4-2
T4-3
T4-4
T4-5
T4-6
T4-7
T4-8
T4-9
T4-10
T4-11
T4-12
T4-13
T4-14
T4-15
T4-16
T4-17
T4-18
T4-19
T4-20
T4-21
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

1089
1015
1051
970
974
1034
1012
920
904
955
851
908
987
936
986
976
922
1049
1030
1001
811

86
80
83
77
77
82
80
73
71
75
67
72
78
74
78
77
73
83
81
79
64
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O maior percentual entre os funcionários que discordam totalmente foi observado
para a afirmativa 21 (10,7%).

Tabela 43
Distribuição dos funcionários por item da escala e afirmativas
Afirmativas

1

2

N
%
N
%
T4-1
1
0,4
3
1,2
T4-2
5
2,0
14
5,5
T4-3
0,0
9
3,6
T4-4
3
1,2
14
5,5
T4-5
5
2,0
14
5,5
T4-6
3
1,2
9
3,6
T4-7
6
2,4
12
4,7
T4-8
14
5,5
15
5,9
T4-9
16
6,3
16
6,3
T4-10
10
4,0
15
5,9
T4-11
18
7,1
30
11,9
T4-12
11
4,3
13
5,1
T4-13
4
1,6
13
5,1
T4-14
12
4,7
15
5,9
T4-15
15
5,9
12
4,7
T4-16
10
4,0
12
4,7
T4-17
19
7,5
15
5,9
T4-18
4
1,6
5
2,0
T4-19
4
1,6
5
2,0
T4-20
5
2,0
15
5,9
T4-21
27
10,7
42
16,6
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

3
N
11
25
21
59
53
27
31
64
70
53
82
81
48
60
38
44
61
30
37
46
70

4
%
4,3
9,9
8,3
23,3
20,9
10,7
12,3
25,3
27,7
20,9
32,4
32,0
19,0
23,7
15,0
17,4
24,1
11,9
14,6
18,2
27,7

N
141
138
145
123
123
138
131
116
109
119
88
112
127
116
107
125
100
125
130
107
80

5
%
55,7
54,5
57,3
48,6
48,6
54,5
51,8
45,8
43,1
47,0
34,8
44,3
50,2
45,8
42,3
49,4
39,5
49,4
51,4
42,3
31,6

N
97
71
78
54
58
76
73
44
42
56
35
36
61
50
81
62
58
89
77
80
34

%
38,3
28,1
30,8
21,3
22,9
30,0
28,9
17,4
16,6
22,1
13,8
14,2
24,1
19,8
32,0
24,5
22,9
35,2
30,4
31,6
13,4

Total
N
%
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100
253
100

Para facilitar a análise, os itens foram agrupados da seguinte forma:
a) Resposta 1 ou 2: classificados como “discordantes”
b) Resposta 3: “indecisos”
c) Resposta 4 ou 5: classificados como “concordantes”

Um quinto dos respondentes discordou da afirmativa 21. A afirmativa 11 apurou
19% de discordantes Para as demais, o percentual foi abaixo de 15%. Para a
afirmativa um, o percentual de concordantes foi superior a 90%.
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Tabela 44
Distribuição dos funcionários discordantes, indecisos e concordantes, por
afirmativa
Discordantes
N
%
T4-1
4
1,6
T4-2
19
7,5
T4-3
9
3,6
T4-4
17
6,7
T4-5
19
7,5
T4-6
12
4,7
T4-7
18
7,1
T4-8
29
11,5
T4-9
32
12,6
T4-10
25
9,9
T4-11
48
19,0
T4-12
24
9,5
T4-13
17
6,7
T4-14
27
10,7
T4-15
27
10,7
T4-16
22
8,7
T4-17
34
13,4
T4-18
9
3,6
T4-19
9
3,6
T4-20
20
7,9
T4-21
69
27,3
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Afirmativas

Indecisos
N
%
11
4,3
25
9,9
21
8,3
59
23,3
53
20,9
27
10,7
31
12,3
64
25,3
70
27,7
53
20,9
82
32,4
81
32,0
48
19,0
60
23,7
38
15,0
44
17,4
61
24,1
30
11,9
37
14,6
46
18,2
70
27,7

Concordantes
N
%
238
94,1
209
82,6
223
88,1
177
70,0
181
71,5
214
84,6
204
80,6
160
63,2
151
59,7
175
69,2
123
48,6
148
58,5
188
74,3
166
65,6
188
74,3
187
73,9
158
62,5
214
84,6
207
81,8
187
73,9
114
45,1

Total
N
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4.2.4 Comparação dos fatores: tempo de empresa e idade por meio do teste
de Kruskal-Wallis
Uma vez criados os fatores, utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis
para verificar se os valores das escalas diferem por tempo de serviço
categorizado.

Tabela 45
Comparação entre o fator tempo de serviço
Fatores
Antecedentes
Mediadores
Consequências
Recursos Humanos
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

P-valor
0,568
0,27
0,179
0,404

Interpretação
=
=
=
=
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O teste não identificou diferenças significativas nos valores dos fatores por tempo
de empresa, ou seja, a avaliação dos fatores é independente de os trabalhadores
entrevistados trabalharem há muito ou pouco tempo na empresa.
E – Comparações entre o fator idade (categorizada)

Para os fatores antecedentes, mediadores e recursos humanos não se
verificaram diferenças nos valores dos fatores em relação à idade. Apenas o fator
consequências de turnover exibiu diferença (Tabela 46).

Tabela 46
Comparação entre o fator idade
Fatores
Antecedentes
Mediadores
Consequências
Recursos Humanos
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

P-valor
0,532
0,722
0,007
0,804

Interpretação
=
=
≠
=

Utilizando as comparações múltiplas, detectou-se que a diferença está entre os
funcionários com até 20 anos e aqueles com idade entre 41 e 50 anos (pvalor=0,001), sendo que neste último grupo o valor no fator é menor, ou seja, eles
tendem a ser menos concordantes com as afirmativas relacionadas às
consequências do turnover que aqueles com idade até 20 anos.

4.3 Resultados: pesquisa qualitativa

Utilizou-se a análise do DSC na etapa qualitativa da pesquisa. Foram elaborados
e aplicados dois tipos de roteiro de entrevista semiestruturada, ambos divididos
em duas partes, sendo que a primeira parte visou caracterizar os respondentes
(nome, sexo, cargo, escolaridade, tempo de empresa) e a segunda foi composta
de perguntas sobre a gestão do turnover.

O primeiro roteiro de entrevista, composto de 10 questões, foi aplicado em três
especialistas de recursos humanos. O segundo, composto de 15 questões, foi
aplicado em 20 líderes da empresa estudada, que são os responsáveis pela
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gestão dos funcionários, que foram submetidos ao questionário da etapa
quantitativa desta pesquisa.
4.3.1 Resultados: entrevistas com especialistas de recursos humanos
Os quadros com todas as investigações realizadas com os especialistas em RH
(que trabalham em outras empresas), com as suas respectivas respostas
encontram-se no Apêndice E, no qual serão apresentadas a caracterização dos
entrevistados, os DSCs encontrados e as suas respectivas análises.

4.3.1.1 Caracterização dos entrevistados

Os respondentes têm idade média de 38 anos - dois com 42 anos. Dois dos
entrevistados são do sexo masculino e uma do sexo feminino. Todos são pósgraduados. O tempo médio de experiência em recursos humanos é de 13 anos.
Dois ocupam cargo de coordenador e um de gerente.

4.3.1.2 Resultados: discurso do sujeito coletivo com os especialistas em RH

Para a questão que visou investigar a percepção dos especialistas de RH sobre o
turnover nas organizações, especialmente no varejo, o DSC foi:

A minha visão sobre o turnover nas organizações, especialmente no
varejo, é que uma das principais dificuldades encontradas no varejo é a
falta de comprometimento por parte dos funcionários, a remuneração
menor, além de muitas vezes contratar-se pessoal sem experiência, que
quando inicia na atividade não se adapta e usa o varejo como trampolim
para outras áreas. É um setor com um turnover alto se comparado a outros
tipos de negócios, outro problema é a perda de empregados talentosos e
desperdício com treinamento e qualificação.
Verifica-se que dois respondentes sinalizaram que consideram o turnover no
varejo como sendo alto; um respondente reconhece que é um problema, pois se
pode perder empregados talentosos e desperdício de treinamento e qualificação;
um respondente salienta a falta de comprometimento dos funcionários, a
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contratação pessoal sem experiência e a reduzida remuneração; e o terceiro
indica o alto índice de turnover se comparado a outros tipos de negócios.

Para a questão que buscou entender as considerações dos especialistas em RH
em relação aos fatores que influenciam diretamente no turnover na organização,
no setor e tarefa dos indivíduos e em relação às pessoas, o DSC foi:

Considero que os fatores que influenciam diretamente o turnover para
empresa são falta de treinamento e acompanhamento, falta de estrutura,
falta de plano de carreira. No setor e tarefa dos indivíduos são:
incompetência de líderes, desconhecer a tarefa como um todo, falta de
feedback; atividades repetitivas e com grande esforço físico. Em relação às
pessoas, são: falta de oportunidade de desenvolvimento, crescimento e
remuneração baixa, falta de confiança e desmotivação e a política de
benefícios.
Dos respondentes, dois acreditam que a falta de um plano de carreira influencia
diretamente no turnover da empresa e um respondente acredita que seja a falta
de treinamento e acompanhamento e a falta de estrutura para trabalhar. Outros
dois defendem que a incompetência e o despreparo dos líderes influenciam
diretamente no setor e tarefa. Outro afirma que atividades repetitivas e com
grande demanda de esforço físico influencia no setor e na tarefa. Dois
respondentes acreditam que a remuneração baixa influencia diretamente as
pessoas.

Um

respondente

acredita

que

a

falta

de

oportunidade

de

desenvolvimento e crescimento e outro respondente cita a falta de confiança e a
desmotivação. Um entrevistado fala de outras possibilidades no mercado, com
remuneração melhor ou semelhante e baixo nível de esforço, além da política de
benefícios, como sendo fatores que influenciam indiretamente no turnover.

Para as considerações dos especialistas em RH, em relação aos fatores que
influenciam indiretamente no turnover: na organização; no setor e tarefa dos
indivíduos; e em relação às pessoas, o DSC foi:

Considero que os fatores que influenciam indiretamente no turnover na
Organização são: clima organizacional, treinamento e desenvolvimento, o
ambiente de trabalho e a liderança. No Setor e Tarefa são: não receber
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treinamento adequado, falta de acompanhamento, fluxograma de tarefas,
tarefas repetitivas e ambientes insalubres ou agressivos. Já em relação às
Pessoas são: expor ideias, dialogar, falta de feedback, comprometimento,
deslocamento para o trabalho.
Observa-se

que

dois

respondentes

acreditam

que

o

clima/

ambiente

organizacional influencia indiretamente no turnover na organização. Um
respondente acredita que treinamentos e desenvolvimento influenciam e outro
fala que o líder influencia indiretamente na organização. Para cada um dos três
respondentes um fator diferente influencia indiretamente no que se refere à tarefa.
São eles: treinamento inadequado e falta de acompanhamento. Outro
respondente fala da necessidade do fluxograma de tarefas e outro acredita que a
influência pode vir diretamente do ambiente, em casos de serem insalubres ou
agressivos. Já em relação às pessoas, um entrevistado acredita que o fator que
influencia indiretamente no turnover é a falta de feedback, de diálogo e de
exposição

de

ideias.

Outro

respondente

acredita

que

seja

o

fator

comprometimento e o terceiro assegura que seja o deslocamento para o trabalho
um dos fatores que influenciam indiretamente o turnover.

Em relação às considerações dos especialistas em RH sobre as consequências
do turnover que podem ocorrer na organização e no setor e na tarefa dos
indivíduos e em relação às pessoas, o DSC foi:

Considero que as consequências do turnover para a organização são:
custo maior com contratações e desligamentos, horas extras da equipe,
treinamento e falta de cultura. Já no setor e na tarefa, retrabalho com
treinamento, reflexo na produção com a perda de qualidade da tarefa,
perda de processo e conhecimento e perdas na produção e metas. Em
relação às pessoas gera desmotivação, instabilidade profissional, falta de
identificação com a organização e piora no clima organizacional.
Observa-se que todos os especialistas em RH concordam que o turnover tem
como consequência para a organização o aumento nos custos com novas
contratações e desligamentos. Acreditam também que no que se refere à tarefa
há falta de padronização, causando perda da qualidade nos processos e
produtos. Um respondente cita o retrabalho com treinamentos como sendo uma
consequência. Já em relação às pessoas, dois respondentes acreditam que o
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turnover acarreta desmotivação. Um entrevistado cita que há falta de identificação
com a organização e que outra consequência é que afeta o clima organizacional.

Para a questão que investigou a percepção dos especialistas em RH em relação
ao turnover na empresa em que eles trabalham, o DSC foi:

Percebo que ele é por vezes baixo, bom ou alto, tendo em vista a crise no
Brasil, que causa redução de pessoal em virtude também da instabilidade
financeira, além dos líderes muitas vezes são despreparados para líder
com a equipe, e por vezes solicitam substituição do funcionário ao invés de
trabalhar o funcionário.
Nota-se que um respondente classifica seu resultado como alto, o respondente
dois cita também a instabilidade no mercado como uma das razões do turnover
na empresa onde ele trabalha, já para o terceiro respondente classifica como
baixo.

Em relação aos principais motivos de rotatividade vivenciados nas organizações
onde os especialistas em RH trabalham, o DSC foi:

Acredito que os principais motivos de rotatividade vivenciados são:
funcionários descomprometidos, salários baixos, falta de paciência da
liderança em formar os profissionais, horário de trabalho, mercado instável,
melhores propostas salariais, não adaptação ao tipo de atividades,
comportamento inadequado e falta de capacidade técnica.
Nota-se que dois respondentes acreditam que o salário é um fator relevante. Um
acredita que os principais motivos da rotatividade são o não comprometimento do
funcionário e a falta de paciência do líder em formar. Outro respondente acredita
que a rotatividade é uma realidade do mercado externo, um respondente citou
também a questão do horário de trabalho. O terceiro respondente cita a não
adaptação à tarefa, à falta de capacidade técnica e ao comportamento
inadequado como sendo fatores de rotatividade.

Em relação à investigação a respeito das medidas que são tomadas pelas
empresas em que os especialistas em RH trabalham, para diminuir o turnover, o
DSC foi:
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As medidas tomadas pela empresa para diminuir o turnover são melhorar
os critérios de seleção, treinar os líderes e os demais profissionais,
implantar políticas de remuneração e benefícios, melhorar o ambiente do
trabalho, realizar pesquisas de desligamentos, pesquisas de clima fazendo
gestão dos pontos críticos, avaliação de desempenho e de carreira,
melhorias na comunicação, criação de uma cultura com base em valores
organizacionais.
Nota-se que três respondentes acreditam que treinamentos são importantes,
sendo que dois deles acreditam na realização de políticas de remuneração e
benefícios como fatores relevantes. Um respondente acredita que a melhoria de
critérios de seleção pode diminuir o turnover. O respondente dois acredita que o
clima é um fator também importante. O respondente três percebe que é muito
importante melhorar a comunicação e realizar avaliação de desempenho.

As percepções dos especialistas em RH a respeito de como as políticas de RH
podem contribuir de maneira positiva e negativa para o controle do turnover
geraram dois DSC, que são:

Considero que podem contribuir de forma positiva motivando os
funcionários, com uma política salarial que demonstra a possibilidade de
crescimento e desenvolvimento, com entrevistas de desligamentos para
identificar as maiores causas de rotatividade de pessoal, pois assim dará
subsídios para plano de ação e mudanças primordiais para empresa,
acompanhando o empregado, usando avaliação de desempenho para
treinar o funcionários em suas dificuldades, políticas consistentes e
patrocinadas pela alta gestão para diminuir e/ou atenuar significativamente
o turnover. [...] Considero que podem contribuir negativamente sem o
cuidado para que não desmotivem os funcionários por rigidez nos
processos, políticas salariais engessadas que impossibilitam as promoções
em momento diferente do que foi estabelecido, não fazendo uma boa
entrevista de emprego, colocando pessoas em funções que não têm
domínio ou vontade, com discurso diferente da prática, pessoas de RH
sem capacitação necessária para a posição/função.
Verifica-se que um respondente acredita que a rigidez nos processos pode
contribuir tanto positiva quanto negativamente para os níveis de turnover no que
se refere à rigidez nos processos, citando como exemplos as políticas salariais,
que podem motivar ou desmotivar, dependendo da condução. Cita também a
entrevista de desligamento como sendo uma ferramenta importante para os
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planos de ação. O respondente dois classifica a entrevista de seleção como
sendo uma importante ferramenta quando se contratam as pessoas certas para
as funções corretas. Menciona a avaliação de desempenho como outra
ferramenta importante, como sendo base para treinamentos. O respondente três
fala que é importante que o discurso do RH seja igual à prática e que o RH seja
preparado para exercer as suas funções, pois se for diferente é um aspecto
negativo de suas práticas. Acredita também que um RH consistente patrocinado
pela gestão tem grandes chances de diminuir e/ou atenuar o turnover.

Para o item que investigou os motivos que levam os especialistas em RH a
permanecerem na empresa em que trabalham, o DSC foi:

O que me faz ficar na empresa são os valores da empresa, a ética no
trabalho, o clima organizacional, os desafios, os projetos, a remuneração,
os benefícios, a organização dos processos, o plano de carreira com
chances de crescimento.
Ressalta-se que todos os respondentes citam o clima organizacional como motivo
de permanência na empresa em que trabalham. Dois fazem alusão à
remuneração e aos valores. Um respondente lembra os desafios, os projetos e a
ética. O respondente dois cita a organização dos processos, o plano de carreira e
as chances de crescimento.

Sobre a questão que investigou o que levaria os especialistas em RH a saírem de
uma empresa onde trabalham, o DSC foi:

Acredito que valores incoerentes com os meus, falta de perspectivas de
desempenhar um bom trabalho, terem que agir com falta ética,
remuneração baixa, desorganização, uma empresa parada no tempo e que
não investe nas pessoas, ambiente hostil, com relacionamentos e valores
deturpados, uma proposta melhor sem perder a base de valores, questões
pessoais como saúde e mobilidade.
Dois respondentes concordaram que valores divergentes aos seus os fariam sair
da empresa. Um e sairia por falta de perspectiva, remuneração baixa e falta de
ética. Um acredita que uma empresa desorganizada o faria sair, assim como a
ausência de investimentos em pessoas. Outro sinaliza que os fatores que o fariam
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sair seriam outra proposta, que fosse melhor que a atual, e questões pessoais
como saúde e mobilidade.
4.3.2 Resultados: entrevistas com líderes
Os quadros com todas as investigações realizadas com os líderes da empresa
investigada e as suas respectivas respostas, encontram-se no Apêndice F. Neste
subitem serão apresentadas a caracterização dos entrevistados, os DSC
encontrados e as suas respectivas análises.
4.3.2.1 Caracterização dos entrevistados
Foram entrevistados 20 líderes - 70% homens e 30% mulheres. A faixa etária
média foi de 38 anos. Em sua maioria eles eram casados, distribuindo-se em 11
casados, oito solteiros e um divorciado. Quanto à formação acadêmica, 75%
entrevistados possuem ensino médio completo, 15% ensino superior completo e
nenhum tem pós-graduação. A amostra de entrevistados por setor de atuação na
empresa compreende 25% no setor de mercearia, 25% no setor de perecíveis,
20% no setor de frente de caixa, 20% no setor de pizzaria e 10% do setor de
fatiados.
4.3.2.2 Resultados: discurso do sujeito coletivo com líderes da empresa
investigada
No tocante à avaliação dos líderes em relação ao turnover no varejo e na
Organização Verdemar, o DSC foi:

Avalio que o índice no varejo é alto, apesar de ser menor no Verdemar.
Influenciado pela contratação de funcionários de primeiro emprego;
contratam-se muitas pessoas que não querem trabalhar aos finais de
semana; no varejo não há capacitação e investimentos no funcionário,
porém no Verdemar tem ensinamentos, cursos, treinamentos e
oportunidades de crescimento. A atividade do segmento impacta na
qualidade de vida, e outro fator a considerar no Verdemar é a distância da
loja para trabalhar no fechamento e os horários dos ônibus.
Salienta-se que 12 líderes consideram o índice elevado, porém para quatro o
Verdemar atinge percentual menor que do segmento varejista. Três líderes
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mencionaram o trabalho de primeiro emprego e outros três declararam a jornada
aos finais de semana como fatores que impactam negativamente nesse indicador.

Quanto ao entendimento dos líderes investigados, se o turnover é um problema
no Verdemar, ocorreram dois resultados, sendo o primeiro DSC:

Sim. É um problema para todo comércio varejista, mas o Verdemar
trabalha com um diferencial dando maior satisfação e valorização ao
funcionário, buscando estabilizar o turnover. Considero um problema sério
e urgente, principalmente pela perda de capital intelectual, perda de
conexão com o cliente e impacto no rendimento da equipe.
O segundo DSC para o item investigado foi:

Não. O Verdemar trabalha bem a retenção de funcionários. Quando ocorre
desligamento, já tentamos todas as possibilidades de retenção. Além disso,
tem outros fatores que são problemas piores dentro do Verdemar. Entendo
que em todas as empresas existe insatisfação.
Nota-se que 50% dos líderes acham que o turnover é um problema para o
Verdemar. Um líder menciona ser um problema geral do varejo e outro, um
problema das empresas. Dois líderes destacam que o turnover é um problema,
pois impacta diretamente na produtividade da equipe. Os outros 50% acham que
o turnover não é um problema para o Verdemar. Dois líderes acreditam que a
empresa trabalha para a retenção de funcionários.

Na percepção dos líderes, as medidas tomadas pela empresa para diminuir o
turnover são descritas no DSC:

As medidas tomadas são a prática de melhor salário do mercado,
oportunidade de crescimento, diálogo com os funcionários, oportunidade
para o colaborador, entendendo seus problemas e sempre dando uma
nova oportunidade para seus erros, acompanhamento e treinamento,
admissão de funcionários para as unidades mais perto das suas casas,
transparência e objetividade, acompanhamentos diários, reuniões e
intervenções e benefícios atrativos. Na realidade do mercado, o Verdemar
investiu bastante na capacitação dos líderes. A empresa tem o RH muito
comprometido com seus colaboradores, com várias conversas antes de
tomar decisões finais de desligamento.
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Verifica-se que seis líderes aludem ao treinamento como fator que ajuda na
retenção dos funcionários, entre eles a formação de líderes. Cinco líderes
entendem que as tratativas e atendimentos do RH favorecem a retenção. Quatro
líderes mencionam o salário diferenciado no segmento; quatro líderes destacam a
oportunidade de crescimento; quatro líderes indicam os diálogos, reuniões e
feedbacks como ação de retenção; dois líderes ainda mencionam benefícios e
outros dois a alocação de loja próxima da casa do funcionário como fatores
facilitadores de retenção.

Quanto à opinião dos líderes sobre o que reduziria o turnover na organização, o
DSC foi:

Considero que reduziria o turnover da organização com o aumento dos
benefícios, reverem o plano de saúde para funcionários. Redução de carga
horária nos domingos e feriados. Melhorar o projeto de crescimento
profissional dentro da empresa. Verificar o potencial nas pessoas e dar
outra oportunidade em outro setor. Uma seleção mais rigorosa na
contratação e em algumas vagas exigir experiência mínima. Alguns
funcionários querem somente serem ouvidos. Dar atenção maior em
relação aos acontecimentos no trabalho e com o pessoal para poder
entender e ajudar a melhorar. Treinamentos para acompanhar melhor os
funcionários.
A redução da jornada aos domingos e feriados foi lembrada por seis líderes como
uma forma de retenção. Quatro líderes consideram que há oportunidade de
melhorar o processo de seleção dos funcionários. Três líderes advertem que
poderia haver melhoria no benefício do plano de saúde. Dois líderes apostam em
aumento salarial; dois líderes em mais oportunidades de crescimento oferecidas
pela empresa. E dois líderes acham que os funcionários devem ser mais ouvidos
e suas demandas solucionadas.

Na percepção dos líderes, os principais motivos que levam os funcionários a
pedirem demissão. O DSC foi:

Os funcionários pedem demissão devido ao trabalho com jornada aos
finais de semana e feriado. Funcionários questionam sempre que não têm
vida social, principalmente aos domingos; dizem que vão sair do trabalho
para participar mais da família. Falta de acompanhamento de líderes,
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deixando de ajudar os liderados nas suas dificuldades. Insatisfação com o
salário. Localização, distância de casa para o trabalho. Jornada de trabalho
[principalmente o de 14h às 22:20h]; funcionárias não ter com quem deixar
os filhos, por causa do horário de trabalho. Alguns funcionários não sabem
o que querem na vida profissional. Oportunidade no mercado externo em
área de recente formação do colaborador, mudança de cidade,
incompatibilidade de horário.
Nota-se que 13 líderes alertam que a jornada aos finais de semana e feriado
constitui o principal motivo para os funcionários pedirem demissão. Sete líderes
declaram o horário de trabalho como um fator que dificulta, quatro deles associam
o horário à dificuldade de encontrar pessoas/ locais para cuidar dos filhos. Seis
líderes consideram que a distância de casa ao local de trabalho é que faz com
que os funcionários peçam demissão. Dois líderes consideram que o salário, não
satisfatório para alguns funcionários, os leva a pedirem demissão.

Na investigação sobre a percepção dos líderes sobre os motivos pelos quais os
funcionários são desligados pela empresa, o DSC foi:

Os funcionários são desligados pela baixa produtividade, faltas
injustificadas, alto índice de atestados, deixam de ser assíduos e pontuais,
pela redução de quadro, indisciplina e não cumprimento das normas da
empresa, furtos, mau atendimento ao cliente, falta de compromisso com a
empresa. Às vezes por uma particularidade do próprio funcionário ou por
não se enquadrarem na ideais da Verdemar.
A baixa produtividade foi realçada por 10 líderes como principal fator de dispensa
dos funcionários. Sete líderes consideram as faltas injustificadas, seguidos por
quatro que atrelam o desligamento ao elevado número de atestados. A
indisciplina e ou a insubordinação às normas da empresa foram citadas por cinco
líderes.

Em relação à opinião dos líderes a respeito dos efeitos positivos e negativos do
turnover, ocorreram dois DSCs, sendo o primeiro DSC:

Em minha opinião, reflete negativamente no turnover: ter sempre uma
equipe "nova" sem conhecimentos necessários para atender à empresa,
dificuldades na formação da equipe, ausência de pessoas de confiança e
com conhecimento necessário para exercer sua função. Custo financeiro e
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investimento em tempo para treinamento e formação profissional.
Formamos profissionais e depois perdemos para o mercado. Impacto na
operação. Desfalque na equipe, desestruturação da equipe.
O segundo DSC foi:

Reflete positivamente quando pessoas que a empresa deveria mandar
embora pedem conta, gerando custo menor. Não perdemos tempo com
quem não quer trabalhar. Cada novo colaborador que chega criou
expectativas que o mesmo se destaque. Traz sangue novo para empresa,
nova visão e troca de experiências. Permite renovação do quadro;
contratar pessoas mais motivadas e comprometidas com o trabalho.
Verifica-se que seis líderes consideram efeito negativo do turnover o fato de a
equipe ser instável, ter sempre novatos que precisam ser treinados e
desenvolvidos, o que pode impactar no desempenho da operação. Quatro líderes
mencionaram o impacto financeiro causado pela rotatividade de pessoas. Quatro
líderes mostram que o turnover é positivo quando permite a oxigenação da
equipe, trazendo pessoas mais motivadas, colaboradores comprometidos, com
novas habilidades ou até mesmo aperfeiçoamento.

No item que se investigou quais são as ações que os líderes realizam visando
reduzir o turnover, no setor sob sua gestão, o DSC foi:

Procuro criar um ambiente de trabalho agradável e promover quem fazer
por merecer. Quando necessário e segundo as condições da empresa,
troco o horário de trabalho do funcionário. Mostro para a equipe as
dificuldades encontradas no mercado. Sempre estou próximo, procurando
ajudar os colaboradores nas suas dificuldades tanto profissionais como
pessoais. Faço reunião com equipes diariamente e acompanhamento nas
tarefas. Conscientizo os funcionários que o Verdemar é uma empresa
séria, objetiva e não só para crescimento profissional, mas também
pessoal. Acompanho mais de perto os funcionários novatos. Dou feedback.
Faço rodízio de atividade dentro do setor. E em alguns casos específicos
há o envolvimento da analista de RH, para ajudar.
Nota-se que oito líderes apostam no diálogo como caminho para retenção; seis
líderes destacam que o acompanhamento contínuo e presencial ajuda a resolver
questões dos funcionários, o que influencia na sua permanência na empresa; três
líderes remanejam horários para adequar à necessidade do funcionário; dois
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líderes utilizam discurso de valorização profissional e outros dois solicitam auxílio
da equipe de RH para intervir nas questões.

Em relação à pergunta que buscou verificar se os líderes percebem queda de
desempenho e produtividade, individualmente ou nas equipes, após ocorrência de
turnover, como isso ocorre e por que, obtiveram-se dois DSCs, sendo que o
primeiro foi:

Sim. Com um número menor de funcionários, o setor fica sobrecarregado.
O funcionário acaba trabalhando mais, gerando desgaste natural. Além
disso, um funcionário treinado e mais comprometido, com mais tempo de
empresa já está direcionado tem a produtividade bem maior. A
produtividade também diminui porque todos ficam preocupados e pensam
que vai ter mais dispensa.
O segundo DSC foi:

Não. Todos ficam sabendo que precisam dar um pouco mais de si mesmo
por um período. Os colaboradores se sentem mais motivados, pois o
novato estará em busca de querer aprender e os demais de se sentirem
em poder mostrar o que sabem.
Impacto no desempenho ou produtividade de funcionários ou de toda a equipe foi
percebido por 13 líderes; oito disseram que é porque o turnover acarreta
sobrecarga de trabalho para os demais; dois acentuam que a perda de mão de
obra qualificada e de funcionários experientes que agregam no trabalho é fator
que enfraquece a equipe. Por outro lado, quatro líderes não identificam impacto
no desempenho ou produtividade de seus funcionários ou de toda a equipe,
sendo que dois deles detectam que alguns funcionários se tornam até mais
comprometidos e motivados.

Em relação à percepção dos líderes a respeito dos custos que ocorrem em função
do turnover, o DSC foi:

Considero que os custos de desligamento e custos de contratação, custos
financeiros e de tempo para qualificar, treinar e preparar um novo
colaborador para o trabalho, custo com uniformes, impostos, transportes e
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alimentação. Oneração na folha de pagamento com custos contábeis
consideráveis, talvez o mais elevado seja com contratações e admissões.
Observa-se que oito líderes acreditam que os custos ocorrem em função de
novas contratações e seis líderes propõem também os custos com as rescisões;
oito líderes mencionam custos financeiros em geral; seis lembram o investimento
de tempo para capacitação/ treinamento de novos colaboradores.

Em relação à avaliação dos líderes sobre quais as políticas de recursos humanos
que auxiliam na gestão do turnover, obteve-se o DSC:

Considero que a intervenção do RH junto aos funcionários, o projeto
“Receber Bem”, as possibilidades de transferências de lojas e/ou setores,
avaliação do período de experiência, o acompanhamento da analista de
Rh, os treinamentos e os salários e benefícios são uma ferramenta
importante na gestão.
Observa-se que três líderes acreditam que o Projeto Receber Bem é uma política
importante do RH; 14 líderes relatam que a intervenção de um profissional de RH
os auxilia de forma muito positiva na gestão; três líderes defendem as
transferências de lojas e/ou setores; dois líderes acham a avaliação do período de
experiência uma importante ferramenta de auxílio à gestão; cinco líderes
sublinham os treinamentos como sendo uma política de auxílio à gestão; três
líderes optam pelos salários e benefícios como sendo importante na gestão; um
líder não tem opinião formada sobre essa questão.

Sobre a pergunta que buscou investigar a opinião dos líderes sobre quais ações
os recursos humanos podem melhorar a redução do turnover, o DSC foi:

Considero que as ações do RH que podem melhorar é a gestão dos
benefícios, como plano de saúde e cestas básicas, a redução de jornada
nos finais de semana, o processo de seleção e contratação ágil e assertivo,
além disso, a indicação dos gestores para funcionários trabalharem na
empresa, que é um processo que requer mais atenção, assim como o
papel do líder, no sentido de serem mais participativos e saberem ouvir e
valorizar mais os funcionários, os treinamentos como sendo uma ação que
ainda pode melhorar para reduzir o turnover, oferecer oportunidade de
crescimento como sendo uma ação importante, visando redução do
turnover, diagnóstico de causas e o combate dos motivos de aumento de
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turnover, o acompanhamento do funcionário como sendo uma ação
importante por parte do RH.
Nota-se que quatro líderes acreditam que uma das ações do RH que podem
melhorar é a gestão dos benefícios, como plano de saúde e cestas básicas; três
líderes citam que a redução de jornada nos finais de semana ajudaria a reduzir o
turnover; quatro líderes citaram o processo de seleção e contratação ágil e
assertivo como sendo uma oportunidade de redução no turnover; um líder fala da
indicação dos gestores para funcionários trabalharem na empresa, que é um
processo que requer mais atenção; dois líderes mencionam o papel do líder, no
sentido de serem mais participativos e saberem ouvir e valorizar mais os
funcionários; três gestores sinalizam os treinamentos como sendo uma ação que
ainda pode melhorar para reduzir o turnover; um líder sugere oferecer
oportunidade de crescimento como sendo uma ação importante, visando à
redução do turnover; um líder sinaliza o diagnóstico de causas e o combate das
mesmas; dois líderes ressaltam o acompanhamento do funcionário como sendo
uma ação importante por parte do RH.

Em relação à percepção dos líderes sobre o que motiva os funcionários a
permanecerem na empresa, o DSC foi:

Considero que o salário, o plano de carreira, com possibilidade de
crescimento com acompanhamento e reconhecimento, o ambiente de
trabalho, uma equipe unida e receptiva, boas condições de trabalho, plano
de saúde, de uma liderança presente, o acompanhamento do RH, as
amizade e do horário de domingo reduzido, nível anual, atenção nos
problemas pessoais e profissionais também são fatores motivacionais que
fazem com que os funcionários permaneçam na empresa.
Foram 16 os líderes que sinalizaram que o salário e o reconhecimento financeiro
constituem um fator motivacional que faz com que o funcionário permaneça na
empresa; 10 líderes falam da possibilidade de crescimento profissional com
acompanhamento, oportunidades e reconhecimento; nove líderes consideram que
o ambiente de trabalho, com equipe unida, receptiva e boas condições de
trabalho é muito importante; um líder salienta o plano de saúde, uma liderança
presente e o acompanhamento do RH; um líder valoriza a amizade e o horário de
domingo reduzido; um líder lembra o nível anual como sendo o que motiva o
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funcionário a permanecer na empresa; um líder enfatiza o compromisso pessoal
deles e o compromisso da empresa para com eles; um líder realça a gestão bemfeita e o feedback; um líder valoriza o RI, empresa de alta estrutura; um líder
menciona uma gestão clara, de mão dupla, com metas e motivação.

Na pergunta que se buscou investigar o que faz os líderes permanecerem na
empresa, o DSC foi:

Considero que o que me faz ficar na empresa é a oportunidade de
crescimento profissional, salário diferenciado, porque faço o que gosto,
estou em uma empresa sólida, estável financeiramente, com benefícios,
gosto da minha equipe, empresa tem visão diferenciada para com seus
colaboradores, me incentiva, me dá liberdade para mostrar meu trabalho,
RH me auxilia nas minhas demandas, me capacita, reconhece meu
trabalho, tenho amigos e colegas de trabalho que completam essa
satisfação, tento fazer o melhor para buscar um cargo de gerência, sempre
há um desafio, a empresa me ajudou muito, há oportunidades, aprendi
muito, a empresa me reconhece, preocupação que a empresa tem com os
funcionários, uma ótima empresa para trabalhar, com valores, respeito,
treinamento.
Para 11 líderes a oportunidade de crescimento foi posta em relevo; um líder fala
de plano de carreira; um líder cita salário diferenciado; seis líderes preferem fazer
o que gostam; um líder opina que a empresa deve ser sólida, com estabilidade
financeira; um líder ressalta novos desafios; um líder refere-se a empresa
diferenciada, amigos e companheiros de trabalho, satisfação; um líder diz fazer o
melhor para conseguir ser gerente; um líder declara que a empresa o ajudou
muito, ofereceu oportunidade e que aprendeu muito nela; um líder valoriza a
confiança na empresa, liberdade para trabalhar e sempre fazer o melhor; um líder
lembra a visão diferenciada para com seus colaboradores e que a empresa a
incentiva e dá total liberdade para mostrar o trabalho.

No tocante à opinião dos líderes sobre o que os faria sair da Organização
Verdemar, o DSC foi:

Considero que o que me faria sair do Verdemar seria uma proposta melhor
de salário, uma necessidade pessoal, uma formação acadêmica na área
em que eu desejo, eu não me sentir satisfeito, me sentir desvalorizado, a
empresa não me oferecer mais oportunidade de crescimento profissional,
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caso eu não estivesse atendendo às necessidades da empresa, ou uma
nova oportunidade de trabalho com crescimento, por incompetência da
administração, questões de minha vida pessoal, não gostar mais de atuar
no comércio, ver meus resultados ignorados pela chefia por questões que
eu perceba serem pessoais.
Nota-se que dois líderes afirmam que sairiam por melhor proposta salarial; três
líderes consideram a necessidade pessoal e família; três líderes sairiam em
virtude de formação acadêmica; quatro líderes indicam que não ter mais
oportunidades de crescimento seria uma razão para saírem da Verdemar; um
líder sairia se não se sentisse satisfeito ou valorizado; um líder sairia se não
estivesse mais atendendo às necessidades da empresa; um líder sairia por
incompetência da administração; um líder sairia se desgostasse de trabalhar no
comércio; um líder sairia se seus resultados fossem ignorados pela liderança por
questões de afinidade pessoal; dois líderes sairiam se tivessem melhor proposta
de trabalho; um líder sairia por desmotivação.

4.4 Discussão dos resultados
Considerando o objetivo específico de identificar os motivos de desligamentos da
organização investigada nos últimos três anos, observa-se que o motivo “folga
nos finais de semanas/horário de trabalho” é o de mais representatividade,
seguido do motivo e excesso de faltas e atestados, que somente no ano de 2013
não foi o segundo mais prevalente.
Conforme obtido na pesquisa documental, o motivo de desligamento “trabalho nos
finais de semana/horário de trabalho” é um indicador que representa os pedidos
de desligamento por parte do empregado. O resultado expressivo no período
apurado demonstra o cenário do varejo supermercadista, que frequentemente
funciona em todos os finais de semana e possui turnos de trabalho nos horários
da manhã, tarde e, em menor proporção, noturno. Essa realidade compromete a
qualidade de vida dos funcionários do segmento, uma vez que eles trabalham em
regime de escala de revezamento e, com isso, nos dias do final de semana não
podem dedicar-se à família e aos lazeres de seu interesse. Outros ramos de
atuação, como a indústria e as áreas administrativas, possuem vantagem
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competitiva em relação ao varejo supermercadista nessa característica de
atuação, visto que, frequentemente, os seus funcionários não trabalham nos finais
de semana.

O segundo motivo mais expressivo na apuração acumulada é o excesso de faltas
e atestados médicos, desligamento por iniciativa da empresa, demonstrando que
o absenteísmo é um indicador diretamente associado ao turnover na organização,
às faltas injustificadas e aos atestados médicos. A ausência, muitas das vezes, é
uma forma de o trabalhador demonstrar a sua insatisfação com as suas
atividades, a liderança e/ou a empresa. O setor de RH do Verdemar realiza a
compilação do absenteísmo mensalmente e os dados apurados geram ações da
Medicina do Trabalho, que elabora programas de manutenção e promoção da
saúde do trabalhador, assim como cuidam da redução dos afastamentos para o
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) dos funcionários da empresa.

Atualmente, campanhas anuais de vacinação, análises epidemiológicas por
Classificação Internacional das Doenças (CID), unidades e setores fazem parte
da rotina do RH, assim como o acompanhamento, dentro e fora da empresa, dos
acidentes de trabalho e das doenças graves. Os números do absenteísmo
também são direcionados para as lideranças das unidades, visando ao estímulo
do comprometimento dos funcionários faltantes e à análise dos motivos da
instalação desse comportamento.

Entre os cinco motivos de desligamento mais frequentes na organização, a
distância de casa para o trabalho destaca-se pelo fato de suas unidades estarem
instaladas, em sua maioria, na região sul da cidade de Belo Horizonte, onde são
predominantes clientes e moradores com mais poder aquisitivo. E os funcionários
operacionais contratados pela empresa residem em regiões mais periféricas da
cidade. Isso mostra que o tempo de deslocamento dos funcionários de casa para
o trabalho influencia na decisão de continuar na empresa.

Tendo em vista a natureza operacional da maioria das atividades realizadas pela
empresa, o motivo “oportunidade na área de formação” também é muito
prevalente, demonstrando que a busca por um novo posicionamento profissional
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ligada ao investimento na formação técnica e/ou superior faz parte dos objetivos
dos funcionários.

A pesquisa documental também demonstra que no ano de 2015, o projeto de
redução de quadro foi o terceiro motivo de desligamento mais representativo na
empresa. Impulsionada pela redução das vendas e pelo aumento da inflação no
país, a direção da organização propôs uma revisão sustentável do quadro de
funcionários de suas unidades. Com isso, o setor de RH promoveu reuniões de
apresentações de resultado e desenho de estratégia de desligamento, sem que
ocorresse o comprometimento das operações e do atendimento aos clientes da
empresa.

Os

itens

baixa

produtividade,

indisciplina/insubordinação,

abandono

de

emprego/justa causa e não ter com quem deixar o filho também estiveram entre
os cinco motivos mais frequentes nos três anos de apuração. Os motivos de
desligamentos, colhidos nas entrevistas realizadas pelo RH, são compilados
mensalmente e os resultados são discutidos com as lideranças de todas as
unidades, visando traçar planos de ações que minimizem os desligamentos
indesejáveis e as falhas na gestão das lideranças da empresa.

Essa ação condiz com as afirmações localizadas no referencial teórico desta
pesquisa, em que Ulrich (1998) informa que as práticas de RH devem ajudar a
realizar objetivos empresariais. Assim também Milkovich e Boudreau (2000)
esclarecem que os profissionais de RH devem ser parceiros do negócio e
gestores de mudanças, conhecendo os objetivos do negócio e indo ao encontro
deles. Na medida em que a GRH procura medir as suas políticas internas e os
resultados dessas mensurações são divididos com a empresa, visando melhorar
as suas práticas, o papel do RH torna-se gradativamente mais estratégico. Para
Garret e Dias (2003), o posicionamento estratégico do RH credencia-o como
responsável pela abertura de caminhos que levam os funcionários a entender
quais são as estratégias da organização e que ações, de fato, eles devem
executar para que essas sejam alcançadas.
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Visando responder ao objetivo específico de identificar os antecedentes e
mediadores do turnover, verificou-se que na percepção dos especialistas em RH
os fatores que influenciam diretamente o turnover para empresa são a falta de
treinamento e acompanhamento, falta de estrutura, falta de plano de carreira. No
setor e tarefa dos indivíduos são: incompetência de líderes, desconhecer a tarefa
como um todo, falta de feedback; atividades repetitivas e com grande esforço
físico. Em relação às pessoas são: falta de oportunidade de desenvolvimento,
crescimento e remuneração baixa, falta de confiança e desmotivação e a política
de benefícios. Salientam também, que os fatores que influenciam indiretamente
no turnover na organização são: clima organizacional, o ambiente de trabalho e a
liderança. No setor e tarefa são: não receber treinamento adequado, falta de
acompanhamento, fluxograma de tarefas, tarefas repetitivas e ambientes
insalubres ou agressivos. Já em relação às pessoas são: a possibilidade de expor
suas ideias, o dialogo, falta de feedback, comprometimento, deslocamento para o
trabalho.
As percepções dos especialistas em RH são similares às análises de Morrell et
al. (2001), que também reconhecem como antecedentes do turnover os itens: o
nível salarial, a liderança, o plano de carreira, o estresse ocupacional e as
características das funções, entre outros fatores.

Os líderes da organização investigada consideram que os funcionários pedem
demissão devido ao trabalho com jornada aos finais de semana e feriados, a falta
de acompanhamento dos líderes, a insatisfação com o salário e a localização,
distância de casa para o trabalho.

Tais percepções são confirmadas nos resultados da pesquisa documental que
apresenta o trabalho nos finais de semana com principal motivo de desligamento
relatado pelos funcionários nas entrevistas de desligamento. As demais
afirmações das lideranças da empresa são ligadas à qualidade de vida dos
funcionários e à gestão da liderança, também sinalizadas pela literatura. Mobley
(1992) informa que a liderança frequentemente afeta a rotatividade de pessoal e
que o clima harmonioso com os funcionários pode melhorar o desempenho de
suas funções.

118

Na pesquisa quantitativa com os funcionários, a escala do questionário que
buscou investigar os antecedentes do turnover observou-se que os maiores
valores foram nas afirmativas nove (o aprendizado contínuo é a principal razão da
minha permanência nesta empresa), somatório igual a 907, seguida da afirmativa
cinco (o reconhecimento do meu trabalho é a principal razão da minha
permanência nesta empresa), somatório igual a 835; e a afirmativa sete (a
possibilidade de promoção é a principal razão da minha permanência nesta
empresa), somatório igual a 834. Houve menos concordância dos funcionários
com as afirmativas seis (os benefícios - alimentação, plano de saúde, convênios,
etc. - são as principais razões da minha permanência nesta empresa), somatório
igual a 695; seguida da afirmativa quatro (a atuação do meu líder é a principal
razão da minha permanência nesta empresa), somatório igual a 714; e afirmativa
dois (o trabalho em equipe é a principal razão da minha permanência nesta
empresa), somatório igual a 752.

Os resultados da pesquisa quantitativa são congruentes com as afirmações de
Ferreira e Freire (2001), que salientam que os fatores mais citados como causa
da saída do empregado da empresa são: a inexistência de política salarial e de
benefícios; impossibilidade de ascensão profissional; condições físicas e
ambientais precárias; trabalho inadequado; liderança inadequada; e a falta
de satisfação e motivação pessoal, entre outros.

No questionário que buscou avaliar os mediadores do turnover na organização
investigada observa-se que, considerando o somatório, que as afirmativas 13
(esta organização é reconhecida no segmento do varejo) e 18 (os funcionários
recebem treinamentos para exercerem as suas atividades na empresa)
apresentaram maiores valores, 1.058 e 1.053, respectivamente. Já a afirmativa
que apresenta menor valor do somatório, ou seja, mais discordância, foi a 14 (o
trabalho do empregado é reconhecido, por esta organização, por meio do salário),
somatório igual a 833. Para as afirmativas 13 (esta organização é reconhecida no
segmento do varejo) e 18 (já citada) foram quase 90% de concordantes.
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Essa constatação evidencia a necessidade de investimento na política salarial e a
percepção positiva dos funcionários a respeito do posicionamento da empresa no
varejo e dos treinamentos oferecidos para exercerem as suas funções.

Tendo em vista o objetivo específico de verificar as consequências do turnover na
organização investigada, observa-se que para os especialistas em RH as
consequências do turnover para a organização são: custo maior com
contratações e desligamentos, horas extras da equipe, treinamento e falta de
cultura. Já no setor e na tarefa são: o retrabalho com treinamento, reflexo na
produção com a perda de qualidade da tarefa, perda de processo e conhecimento
e perdas na produção e metas. Em relação às pessoas sinalizam que ocorre
desmotivação, instabilidade profissional, falta de identificação com a organização
e piora no clima organizacional.
Já para as lideranças da Organização há consequências negativas e positivas
com o turnover, refletirem-se negativamente ao turnover por possuírem sempre
uma equipe "nova" sem conhecimentos necessários para atender à empresa,
sinalizam o custo financeiro e o investimento em tempo para treinamento.
Refletem-se positivamente ao turnover salientando a redução de custo com os
pedidos de dispensa de funcionários não comprometidos, a troca de experiências,
motivação e o maior comprometimento dos novatos.

As percepções dos líderes investigados são congruentes com o referencial
teórico, que sinaliza, por meio, de Silva (2001), que o turnover pode ter efeito
negativo para os que permanecem, porque os funcionários terão trabalho
adicional e com isso possível declínio no desempenho. Pode haver também
prejuízo na interação do grupo. O autor opina que o turnover poderá trazer
consequências positivas, como, por exemplo, o desligamento de funcionários com
baixo desempenho e a redução dos conflitos internos gerados por questões
pessoais referentes a tarefas, a filosofias e a costumes.

Os custos gerados pelo turnover são uma preocupação sinalizada na literatura
estudada e nas investigações realizadas com os especialistas de RH e líderes.
Para Mobley (1992), entre as consequências negativas para a organização, o
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custo financeiro é o fator de mais relevância. Silva (2001) afirma que o custo
financeiro é a consequência organizacional mais representativa. Os líderes
demonstram conhecimento dessa consequência, informando que há vários custos
com o desligamento, dentre eles os custos com os rescisão contratual, com a
nova contratação, com o treinamento, uniformes, impostos, transportes e
alimentação.
Já os especialistas de RH salientam que “as consequências do turnover para a
organização são: custo maior com contratações e desligamentos, horas extras da
equipe e treinamento [...]”.

No que se refere às consequências do turnover, os resultados da pesquisa
quantitativa revelam que as afirmativas três (eu perderia a liberdade que tenho de
realizar meu trabalho, já conquistada dentro dessa empresa) e oito (eu teria mais
coisas a perder do que a ganhar com o desligamento) e 15 (eu só aceitaria outro
emprego se não trabalhasse no final de semana) são as de maiores percentuais,
aproximadamente 60%. Já dos 253 funcionários pesquisados, 30% discordaram
totalmente da afirmativa 14 (eu não procuraria outro emprego; no momento iria
me dedicar somente à família) e aproximadamente 20% discordaram das
afirmativas cinco (eu estaria prejudicando minha vida profissional), sete (eu
deixaria de receber vários benefícios que essa empresa oferece) e 10 (eu levaria
muito tempo para me acostumar com um novo trabalho).

Reforçam-se aspectos importantes evidenciados nas pesquisas documental e
qualitativa, como a intenção de desligar-se para não trabalhar nos finais de
semana, a não valorização dos benefícios oferecidos pela empresa e a pouca
preocupação em mudar de emprego.

Considerando o objetivo específico de identificar as principais formas de
gerenciamento do turnover, os especialistas de RH investigados sinalizam, que as
medidas tomadas pelas empresas onde eles trabalham, visando diminuir o
turnover são: melhorar os critérios de seleção, treinar os líderes e os demais
profissionais, implantar políticas de remuneração e benefícios, melhorar o
ambiente do trabalho, realizar pesquisas de desligamentos, pesquisas de clima,
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melhorias na comunicação e a criação de uma cultura com base em valores
organizacionais.

Os líderes da organização investigada informam que as medidas tomadas são: a
prática de melhor salário do mercado, oportunidade de crescimento, diálogo com
os funcionários, dar oportunidade para a correção dos erros, o acompanhamento
e o treinamento, transparência e os acompanhamentos diários, as reuniões e as
intervenções do RH. Sinalizam que dentro da realidade do mercado, o Verdemar
investiu bastante na capacitação dos líderes. A empresa tem o RH muito
comprometido com seus colaboradores, ocorrem várias conversas antes de tomar
decisões finais de desligamento.

Por outro lado, o referencial teórico informa que no processo de retenção o papel
da liderança é muito importante. Para Sarsur et al. (2003), o papel da liderança é
significativo no processo de atração e retenção dos funcionários. Micchelman
(2003) alerta que quando o funcionário talentoso acredita que o seu líder lhe dá
valor, valoriza o trabalho e quer recompensá-lo, provavelmente esse funcionário
ficará ligado ao seu gestor, mesmo em condições que favoreçam a eventual
mudança profissional.

Na investigação realizada junto aos líderes da empresa estudada, verifica-se que
suas práticas para minimizar o turnover são: a busca por um ambiente de trabalho
agradável, a troca de horário de trabalho do funcionário, a dialogo com a sua
equipe sobre as dificuldades encontradas no mercado, o auxílio nas dificuldades
dos colaboradores nos âmbitos profissional e pessoal, a realização de reuniões
com as equipes diariamente e o acompanhamento nas tarefas.

Considerando o objetivo específico de verificar quais são as políticas de RH
utilizadas no gerenciamento do turnover na organização, as lideranças
consideram como políticas RH importantes para a gestão do turnover: “[...] a
intervenção do RH junto aos funcionários, o projeto Receber Bem, as
possibilidades de transferências de lojas e/ou setores, avaliação do período de
experiência, o acompanhamento da analista de RH, os treinamentos, o salário e
os benefícios [...]”.
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Porém, os líderes salientam que a gestão do RH pode melhorar nos seguintes
pontos: na gestão dos benefícios, como plano de saúde e cestas básicas, a
redução de jornada nos finais de semana, com o aumento da agilidade e
assertividade do processo de seleção e contratação de funcionários, com mais
atenção com as indicações das lideranças para as contratações de funcionários,
realizando treinamentos para reduzir o turnover e oferecendo mais oportunidades
de crescimento.

Os líderes também comentam, por meio, do DSC, que a Organização Verdemar
se diferencia na formação dos seus profissionais sinalizando que no varejo não há
capacitação e investimentos no funcionário, porém no Verdemar existem
ensinamentos, cursos, treinamento e oportunidades de crescimento.

Para os especialistas em RH, o setor de Recursos Humanos pode contribuir tanto
positivamente, quanto negativamente para a gestão do turnover, consideram que
podem contribuir de forma positiva motivando os funcionários, com uma política
salarial que demonstra a possibilidade de crescimento e desenvolvimento, com
entrevistas de desligamentos para identificar as maiores causas de rotatividade
de pessoal, pois assim terão subsídios para plano de ação e mudanças
primordiais para empresa, com o acompanhando o empregado, o treinamento dos
funcionários em suas dificuldades, políticas consistentes e patrocinadas pela alta
gestão para diminuir e/ou atenuar consideravelmente o turnover. Entretanto,
consideram que o RH pode contribuir negativamente com: processos rígidos que
desmotivam os funcionários, políticas salariais engessadas, não realizando uma
boa entrevista de emprego, colocando pessoas em funções que não têm domínio
ou vontade e com profissionais de RH sem a capacitação necessária para exercer
as suas funções.

São demonstrados no referencial teórico aspectos importantes ligados à GRH e
ao turnover. Gomes et al. (2010) consideram a saída de funcionários um dos
indicadores de eficiência da GRH, sendo que essa eficácia é tida como um dos
maiores desafios das empresas atualmente. Para Whitener (2001), a visão que os
funcionários possuem das práticas de RH da empresa influencia as suas
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respostas e comportamentos na organização. Já para Gil (2008), com o mercado
mais competitivo, nas ações relacionadas às pessoas, as organizações têm
exigindo nova área de RH, com um papel mais voltado para o negócio da
empresa, procurando agregar valor para a organização, os clientes, os
investidores e os funcionários.

Na pesquisa quantitativa realizada com os funcionários da empresa investigada,
observou-se que os valores dos escores do questionário que buscou avaliar as
políticas de RH são maiores do que os demais, seguido do escore “mediadores” e
“antecedentes” e “consequências” do turnover. Isso demonstra a boa percepção
dos funcionários a respeito das políticas de RH.

Para a afirmativa um (recrutamento e seleção: fui bem recebido em todas as
etapas do processo seletivo do Verdemar), o percentual de concordantes foi
superior a 90%. Para as afirmativas dois (recrutamento e seleção: ficou bem claro
para mim as atividades da função que iria exercer), três (treinamento de
integração: recebi todas as informações sobre a empresa), seis (treinamentos:
participar das capacitações oferecidas pela empresa me torna um profissional
mais qualificado), sete (recrutamento interno: participar livremente dos processo
de seleção interno é uma boa oportunidade de crescimento profissional na
empresa), 18 (programa de inclusão: sinto-me confortável

em trabalhar com

pessoas portadores de deficiências) e 19 (projeto melhor idade: sinto-me
confortável em trabalhar com jovens aprendizes e funcionários da maturidade)
apresentaram mais de 80% de concordância.

Considerando o quanto a soma representa em relação ao valor máximo, apenas
para as afirmativas 11 (carta de indicação: trabalhar com pessoas que indiquei é
um estímulo à minha permanência na empresa) e 21 (benefícios: o convênio de
saúde, seguro de vida e alimentação gratuita são benefícios que me estimulam a
permanecer na empresa) tiveram percentual inferior a 70%. O maior percentual
entre os funcionários que discordam totalmente foi observado para a afirmativa 21
(benefícios: o convênio de saúde, seguro de vida e alimentação gratuita são
benefícios que me estimulam a permanecer na empresa), 10,7%.
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Os resultados demonstram a satisfação dos funcionários com as politicas da
GRH, mas demonstram também, o descontentamento dos funcionários a respeito
dos benefícios ofertados pela empresa.
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5 Conclusões
Considerando que o objetivo geral desta pesquisa foi analisar como se
configuram o turnover e o seu gerenciamento na Organização Verdemar Ltda.,
infere-se que a empresa possui o índice de turnover mensal nos últimos três
anos, em torno de 5%, ou seja, 60% ao ano. Este resultado anual, quando
comparado aos da média nacional de todas as atividades econômicas, 63,7%, e
as do comércio, 64,2% (DIEESE), revela que a empresa possui melhor
desempenho, com aproximadamente quatro pontos percentuais abaixo do
realizado no mercado.

Cabe ressaltar que os índices são altos se comparados a outros tipos de
segmento, como, por exemplo, a indústria de transformação que possui o índice
de 52,4% (DIEESE). Parte dessa realidade é explicada nos resultados da
pesquisa documental, que identifica o trabalho nos finais de semana/horário de
trabalho como o principal motivo de solicitação de desligamento dos funcionários
da empresa pesquisada. Essa constatação, que faz parte da realidade do
comercio varejista, em especial dos supermercadistas, tem em sua maioria os
dias de sábado e domingo como os de mais venda.

Verifica-se que a percepção dos líderes da empresa investigada, a respeito do
turnover na organização mostra características relevantes, relacionadas aos
motivos e ao gerenciamento do turnover, eles avaliam que o índice no varejo é
alto, mas é menor no Verdemar. Salientam que o turnover é influenciado pela
contratação de funcionários de primeiro emprego e profissionais que não desejam
trabalhar aos finais de semana. Informam também que no varejo não há
capacitação e investimentos nos funcionários, porém no Verdemar existem
cursos, treinamentos e oportunidades de crescimento. Concluem que a atividade
do segmento varejista impacta na qualidade de vida de seus funcionários e que
na empresa investigada a distância das unidades até a residência dos
colaboradores é um fator impactante.

Ciente que o trabalho nos finais de semana é o principal motivo de desligamento
de seus funcionários, e não havendo perspectivas de mudança de dias e horário
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de funcionamento dos supermercados, a Organização Verdemar Ltda. aposta em
outras práticas para retenção, o que possivelmente justifica o controle parcial da
rotatividade de seus empregados. Uma delas é a política de cargos e salários,
que estabelece pisos salariais mais elevados que os previstos pelo sindicato da
categoria. Para a definição dos índices aplicados na empresa, o setor de RH
realiza anualmente uma pesquisa salarial no segmento supermercadista, visando
ajustar seus percentuais e pisos salariais, de forma que sejam superiores aos
praticados pelos demais supermercados instalados na cidade de Belo HorizonteMG. A ação pode ser considerada positiva verificando-se, por meio, da pesquisa
documental, que a insatisfação com salário na organização representa um
percentual baixo, em torno de 3%, dos motivos de desligamento.

Em geral, as práticas do RH da Organização são percebidas pelos funcionários
como diferencial da empresa. É o que mostra a pesquisa quantitativa, cujo maior
percentual de concordância foi obtido pela escala do questionário, que investiga a
percepção dos funcionários a respeito das práticas do RH. Neste sentido, o
investimento na gestão de recursos humanos tem sido vantagem competitiva na
retenção de funcionários.

A diretoria da Organização Verdemar demonstra entender, já há algum tempo,
que o investimento na retenção de pessoas é também um investimento no
negócio. Com o planejamento estratégico focado na abertura de novas unidades,
os diretores aprovaram a ampliação e reestruturação do RH a partir do ano de
2008. O setor foi redesenhado em seis subsistemas: Recrutamento e Seleção
(R&S), Treinamento de Desenvolvimento (T&D), Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Departamento de Pessoal (DP),
Administrativo e Novos Projetos (ANP) e Jurídico. Cada subsistema possui um
coordenador especializado na área, que responde por sua respectiva equipe. Os
coordenadores reportam-se ao superintendente de RH que, por sua vez, realiza
as interfaces com a diretoria e lideranças das demais áreas. Atualmente, a equipe
é formada por 64 funcionários.

A ampliação do setor de RH trouxe mais eficiência nos processos e projetos, o
que ficou evidenciado nos resultados da pesquisa quantitativa, que demonstrou o
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alto grau de concordância dos funcionários em relação às práticas do setor. O
processo de recrutamento e seleção mostrou-se transparente; o investimento nos
treinamentos e nos acompanhamentos periódicos é uma prática instituída; as
adequações a normas de segurança do trabalho, assim como o acompanhamento
da saúde dos trabalhadores, são percebidas como constantes e acolhedoras.

Projetos de inserção de mão de obra de primeiro emprego, de terceira idade e de
portadores de deficiência também foram bem avaliados no questionário da
pesquisa quantitativa com mais de 80% de concordância.

Outra prática que agrada na organização é o funcionário sentir-se ouvido pelos
profissionais do RH quando precisa resolver suas insatisfações. Esse item foi bem
avaliado, abrangendo concordância de 73% dos funcionários pesquisados.

Outros destaques são que mais de 80% dos funcionários investigados concordam
que a organização estudada é reconhecida no segmento do varejo, que os
funcionários recebem treinamentos para exercerem as suas atividades e que eles
possuem possibilidades de serem promovidos.

Os pontos de atenção da pesquisa quantitativa estão nos resultados obtidos por
meio do questionário que investiga os fatos relacionados às possíveis
consequências do turnover. O resultado revela que mais de 50% dos funcionários
discordam que deixar a organização prejudicaria sua vida profissional; que deixar
a organização os faria perder benefícios (convênio médico, alimentação,
transporte, etc.) e que se deixar a organização não procurariam outro emprego
para somente se dedicarem à família.

A primeira afirmativa demonstra que não há receio dos funcionários em deixar a
empresa, ou seja, mais de 50% dos entrevistados acreditam que sair da
organização não traria efeitos negativos à sua vida; este item salienta a
necessidade do RH trabalhar a valorização e o vinculo com o emprego. A
segunda afirmativa demonstra a necessidade da organização de revisar sua
política de benefícios, tendo em vista que a maioria dos funcionários acredita que
receberia os mesmos ou melhores benefícios em outra organização. Já a terceira
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afirmativa traz grande possibilidade de trabalhar retenção, pois mais de 50% dos
entrevistados não reconhecem como opção deixar o emprego para só cuidar da
família.

Considerando os resultados da pesquisa qualitativa, para as lideranças dos
setores e dos especialistas em RH os custos financeiros e a queda do
desempenho são os impactos mais preocupantes do turnover. Isso confere com
os estudos de Silva (2001) e Mobley (1992), mencionados no referencial teórico
desta pesquisa. Além do custo e da queda no desempenho, os líderes evidenciam
outras especificidades do segmento do comércio supermercadista que favorecem
o turnover: o trabalho nos finais de semana, baixos salários e pouco investimento
na formação dos profissionais. Então, as empresas do comércio varejista que
pretendem reduzir e estabilizar seu indicador de turnover precisam desenvolver
ações que favoreçam a adequação da jornada, o aumento salarial e a formação
profissional.

Os especialistas em RH, entrevistados, acrescentam a oferta de treinamento, o
desempenho das lideranças e ausência de feedbacks como influenciadores
indiretos e diretos nas taxas do turnover, reforçando a necessidade de análise e
de ampliação dos investimentos na gestão e formação das lideranças e equipes.

Por outro lado, os líderes da empresa estudada reconhecem que há mais
investimento na formação dos profissionais da rede; assim como há menos
turnover que nos demais supermercadistas, o que indica a boa percepção da
empresa e seus indicadores. Porém, os mesmos líderes comentam que o setor de
RH deveria promover a melhoria dos benefícios oferecidos pela empresa, o que
vai ao encontro do resultado da pesquisa realizada com os demais funcionários.

Na percepção dos líderes dos setores e os especialistas em RH, a melhoria no
processo de recrutamento e seleção, o treinamento das lideranças, a implantação
de políticas de remuneração e benefícios, as entrevistas de desligamentos, o
acompanhamento e o feedback são práticas vigentes nas empresas para diminuir
o turnover.
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Ressalta-se que os líderes dos setores indicam o salário e remunerações
financeiros como o principal ponto de motivação, demonstrando que a empresa
deve continuar a investir na sua política de cargos e salários.

Conclui-se que o investimento nas políticas e práticas de recursos humanos gera
resultados tangíveis para o negócio. Com o controle do turnover, a economia
financeira é perceptível nos índices de custo de pessoas sobre o faturamento, que
é a consolidação de todos os custos com pessoas, desde o recrutamento até o
final do seu vínculo com a organização. Há ainda aspectos de mais difícil
mensuração, como retenção do conhecimento das atividades e da cultura
organizacional, assim como a queda da produtividade e do atendimento em
concordância com o que foi verificado no referencial teórico nos estudos de Silva
(2001) e Mobley (1992).

O presente trabalho possibilitará que a empresa analise e ajuste suas práticas
que são passíveis de melhorias, tendo em vista as percepções de seus
funcionários, lideranças e de especialista de RH. As investigações e os
apontamentos não se limitam à organização estudada, tendo em vista as
similares deficiências do ramo varejista, em especial dos supermercadistas.

Conclui-se, ainda, que por meio das pesquisas acadêmicas os pesquisadores
podem contribuir para a melhoria das condições de trabalho e da satisfação dos
empregados e dos empregadores, ressaltando a necessidade da continuidade e
ampliação das pesquisas de campo nas organizações.
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5.1 Considerações gerenciais

Analisando os resultados encontrados na pesquisa, observa-se a necessidade
constante de investimento na gestão e estabilização do turnover nas
organizações. Os altos custos e os impactos na gestão do negócio merecem
atenção especial dos empresários. São indispensáveis as participações da
diretoria, das lideranças e do RH na investigação contínua sobre as suas
percepções dos funcionários a respeito da empresa, suas políticas de RH e a
atuação das lideranças, pois os motivos que levam ao turnover devem ser
analisados e correlacionados às especificidades do negócio.

Para isso, a criação de um comitê de gestão do turnover é uma possibilidade a
ser considerada. O comitê deve ser composto de lideranças estratégicas,
membros do RH e de funcionários da operação. Os membros do comitê seriam
responsáveis pelo constante acompanhamento do indicador do turnover e as suas
consequências

para

a

empresa;

realizariam

estudos de boas práticas

(benchmarking) no mercado; elaborariam propostas de ações e definiriam metas
para as unidades e seus respectivos setores; realizariam o acompanhamento dos
resultados por meio de instrumentos gerencias como, por exemplo, o plan-checkdo-act (PCDA) e a matriz 5W2H. Dessa forma, as reduções do indicador seriam
monitoradas por todas as partes interessadas e as propostas convergiriam com
mais possibilidade de êxito, devido às visões de colaboradores nos diversos
níveis hierárquicos da operação, gestão e RH.

Caso a diretoria perceba os benefícios do comitê, após os meses necessários
para a análise e a validação do projeto, algumas de suas metas poderiam ser
estimuladas pela distribuição de um percentual da economia líquida alcançada,
mas obviamente esse percentual deve ser factível ao negócio. Por exemplo, a
redução de custo com as rescisões de contrato de trabalho, por serem de mais
fácil mensuração, poderia ser o primeiro indicador de controle financeiro e
distribuição.

Cabe ressaltar que a proposta de participações financeiras para os envolvidos na
gestão e controle do turnover deve ser analisada e, sendo instituída, faz-se
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necessário um auditor responsável pela fiscalização do processo. Isso porque o
estímulo financeiro pode influenciar negativamente na necessidade que as
organizações, ocasionalmente, têm de desligar funcionários pouco produtivos
e/ou incompatíveis à cultura da empresa. Qualquer manipulação oriunda da falta
de acompanhamento e auditoria pode comprometer os resultados do negócio.

Independentemente das políticas e métodos adotados pelas organizações,
recomenda-se

que

a

responsabilidade

pelo

controle

do

turnover

seja

compartilhada, tendo em vista que os seus impactos atingem todos os membros
da empresa. E as soluções para minimizar a rotatividade de pessoal, muitas das
vezes, encontram-se nas percepções de quem vivencia o turnover e as suas
consequências.
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Apêndice F – Quadro DSC 01 – Especialistas em Recursos Humanos :

A visão dos respondentes sobre o turnover nas organizações, especialmente no varejo :

Respondentes

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

RH1

Acredito que uma das principais dificuldades encontradas no varejo é a falta
de comprometimento por parte dos funcionários. Embora a oferta de emprego
Falta de comprometimento; oferta de emprego do segmento
do segmento varejista seja maior do que em outras áreas, a remuneração
varejista seja maior; pessoal sem experiência; remuneração
também costuma ser menor e muitas vezes contrata-se pessoal sem
também costuma ser menor; não se adapta; turnover é considerado
experiência, que quando inicia na atividade não se adapta e usa o varejo como
alto.
trampolim para outras áreas. Por esse e outros motivos, acredito que o índice
de turnover é considerado alto.

RH2

Um problema, que se não souber resolver, pode-se perder muitos empregados
talentosos, quanto desperdício com treinamento e qualificação.

Perder muitos empregados talentosos; desperdício com
treinamento e qualificação.

RH3

Vejo que é um setor com um turnover relativamente alto se comparado com
outros tipos de negócios.

Turnover relativamente alto se comparado com outros tipos de
negócios.

Análises:

Dois respondentes sinalizaram que consideram o turnover no varejo como sendo alto. Um respondente sinaliza que é um problema pois pode ser
perder empregados talentosos, quanto ao desperdício de treinamento e qualificação. Um respondente salienta a falta de comprometimento e que
embora a oferta de emprego seja maior, a remuneração é menor e o terceiro sinaliza o alto índice de turnover se comparado com outros tipos de
negócios. Um dos respondentes sinaliza também que no varejo o problema é maior que em outros tipos de negócios.

DSC

A minha visão sobre o turnover no varejo é que uma das principais dificuldades encontradas no varejo é a falta de comprometimento por parte dos
funcionários, e que embora a oferta de emprego seja maior, a remuneração é menor, além de muitas vezes contratar-se pessoal sem experiência,
que quando inicia na atividade não se adapta e usa o varejo como trampolim para outras áreas, além de ser um negócio com um turnover alto se
comparado a outros segmentos, outro problema é a perda de empregados talentos e desperdício com treinamento e qualificação.
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Apêndice G – Quadro DSC 02 – Especialistas em Recursos Humanos :

As considerações dos respondentes com relação aos fatores que influenciam diretamente no turnover : Na Organização;
No setor e tarefa dos indivíduos e em relação as pessoas :

Respondentes

RH1

RH2

RH3

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

Na Empresa: falta de treinamento e acompanhamento, falta de estrutura para trabalhar.
Empresa : Falta de treinamento e acompanhamento; falta de estrutura para trabalhar; no
No setor e tarefa : incompetência de líderes, desconhecer a tarefa como um todo, falta de
setor e na tarefa : incompetência de líderes; desconhecer a tarefa como um todo; falta de
feedback.
feedback; para as pessoas; falta de oportunidade de desenvolvimento; crescimento e
E para as pessoas : falta de oportunidade de desenvolvimento, crescimento e
remuneração baixa.
remuneração baixa.

Na Empresa : Falta de um plano de carreira.
No setor e tarefa; Supervisor ou gerente despreparado.
E para as pessoas.; Falta de confiança e desmotivação.

Falta de plano de carreira; supervisor ou gerente despreparado; falta de confiança e
desmotivação.

Na Empresa: Falta de plano de carreira.
Falta de plano de carreira; atividades repetitivas e com grande demanda de esforço físico;
No setor e tarefa: Atividades repetitivas e com grande demanda de esforço físico.
outras possibilidades de mercado com remuneração melhor ou semelhante; política de
E para as pessoas : Outras possibilidades de mercado com remuneração melhor ou
benefícios.
semelhante e menor nível de esforço, política de benefícios.

Análises:

Dois respondentes acreditam que a falta de um plano de carreira influencia diretamente no turnover da Empresa e um respondente acredita que seja a falta de treinamento e
acompanhamento e a falta de estrutura para trabalhar. Dois respondentes acreditam que a incompetência e despreparo dos líderes influenciam diretamente no setor e tarefa, outro
respondente afirma que atividades repetitivas e com grande demanda de esforço físico influência no setor e na tarefa. Dois respondentes acreditam que a remuneração baixa
influencia diretamente para as pessoas. Um respondente acredita que a falta de oportunidade de desenvolvimento e crescimento, outro respondente cita a falta de confiança e a
desmotivação. Um respondente fala de outras possibilidades no mercado com remuneração melhor ou semelhante e menor nível de esforço, além da política de benefícios, como
sendo fatores que influenciam indiretamente no turnover.

DSC

Considero que os fatores que influenciam diretamente o turnover para Empresa são : falta de treinamento e acompanhamento, falta de estrutura, falta de plano de carreira. No
setor e tarefa dos indivíduos são: incompetência de líderes, desconhecer a tarefa como um todo, falta de feedback; atividades repetitivas e com grande esforço físico. Em relação as
Pessoas são : falta de oportunidade de desenvolvimento, crescimento e remuneração baixa, falta de confiança e desmotivação e a política de benefícios.
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Apêndice H - Quadro DSC 03 – Especialistas em Recursos Humanos :

As considerações dos respontentes com relação aos fatores que influenciam indiretamente no turnover:
Na Organização; No setor e tarefa dos indivíduos;
E em relação as pessoas :

Respondentes

RH1

RH2

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

Na Organização: clima organizacional. No setor e tarefa: não receber treinamento
Na organização; clima organizacional; no setor e na tarefa; não receber treinamento
adequado, falta de acompanhamento. E para as pessoas? Expor idéias, dialogar, falta de adequado; falta de acompanhamento; para as pessoas; expor idéias; dialogar; falta de
feedback.
feedback.

Na Organização : treinamentos e desenvolvimento. No setor e tarefa; Fluxograma de
tarefas.E para as pessoas? Comprometimento.

Na organização; treinamentos e desenvolvimento; no setor e tarefa; fluxograma de
tarefas; para as pessoas; comprometimento.

RH3

Na Organização: Ambiente de trabalho, liderança. No setor e tarefa: Tarefas repetitivas, Na organização; ambiente de trabalho; liderança; tarefas repitidas; no setor e na tarefa;
ambientes insalubres ou agressivos. E para as pessoas? Deslocamento para o trabalho.
ambientes insalubres ou agressivos; pessoas, deslocamento para o trabalho.

Análises:

Dois respondentes acreditam que o clima / ambiente organizacional influenciam indiretamente no Turnover na organização. Um respondente acredita que treinamentos e
desenvolvimento influenciam e um outro respondente fala que o líder influencia indiretamente na organização. Para cada um dos rrês respondentes um fator diferente influencia na
indiretamente no que se refere a tarefa; são eles: treinamento inadequado e falta de acompanhamento, outro respondente fala da necessidade do fluxograma de tarefas, e outro
acredita que a influência pode vir diretamente do ambiente, em casos de serem insalubres ou agressivos. No que se refere as pessoas, Um respondente acredita que o fator que
influencia indiretamente no turnover é a falta de feedback, de diálogo e de exposiação de idéias, outro respondente acredita que seja o fator comprometimento e o terceiro acredita
que seja o deslocamento para o trabalho um dos fatores que infuenciam indiretamente o turnover.

DSC

Considero que os fatores que influenciam indiretamente no turnover na Organização são: clima organizacional, treinamento e desenvolvimento , o ambiente de trabalho e a
liderança. No Setor e Tarefa são: não receber treinamento adequado, falta de acompanhamento, fluxograma de tarefas, tarefas repetitivas e ambientes insalubres ou agressivos.
Em relação as Pessoas são: expor idéias, dialogar, falta de feedback, comprometimento, deslocamento para o trabalho.
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Apêndice I - Quadro DSC 04 – Especialistas em Recursos Humanos :
As considerações dos respondentes sobre as consequências do turnover podem ocorrer: Na Organização; No setor e tarefa dos indivíduos e em relação as
pessoas :

Respondentes

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

RH1

Na Organização: custo maior com desligamentos, contratações, hora extra para
cobrir a falta do funcionário que saiu e treinamento. No setor e tarefa dos
indivíduos: retrabalho com treinamento, reflexo na produção com a perda da
qualidade da tarefa. E para as pessoas? Individuos desmotivados com a empresa,
instabilidade profissional.

Organização; custo maior com desligamentos; contratações; hora extra; treinamento; setor e
tarefa; retrabalho com treinamento; reflexo na produção com perda da qualidade da tarefa;
pessoas; individuos desmotivados com a empresa; instabilidade profissional.

RH2

Na Organização : Alta rotatividade de pessoas e elevado custo com admissão e
demissão. No setor e tarefa dos indivíduos; perda de processo, produção e metas. E
para as pessoas? Desmotivação.

Organização; alta rotatividade; e elevado custo com admissão e demissão; setor e tarefa;
perda de processo; produção e metas; pessoas; desmotivação.

RH3

Na Organização: Falta de cultura e custo alto. No setor e tarefa dos indivíduos: Falta Organização; falta de cultura e custo alto; setor e tarefa; falta de padronização de atividades e
de padronização de atividades e processos; perda de conhecimento. E para as
processos; perda de conhecimento; pessoas. falta de identificação com a organização; clima
pessoas? Falta de identificação com a organização e clima organizacional.
organizacional.

Análises:

Todos os respondentes concordam que o Turnover tem como consequência para a organização o aumento nos custos com novas contratações e desligamentos. Acreditam também
que no que se refere a tarefa ocorre a falta de padronização, causando perda da qualidade nos processos e produtos. Um respondente cita o retrabalho com treinamentos como
sendo uma consequência. Já com relação as pessoas, dois respondentes acreditam que o turnover acarreta em desmotivação. Um respondente cita que ocorre a falta de
identificação com a organização e que outra consequência é que afeta o clima organizacional.

DSC

Considero que as consequências do turnover para a organização são : Custo maior com contratações e desligamentos, horas extras da equipe , treinamento e falta de cultura. Já no
setor e na tarefa, retrabalho com treinamento, reflexo na produção com a perda de qualidade da tarefa, perda de processo e conhecimento e perdas na produção e metas. Em
relação as pessoas gera desmotivação, instabilidade profissional, falta de identificação com a organização e piora no clima organizacional.
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Apêndice J - Quadro DSC 05 – Especialistas em Recursos Humanos :

A percepção dos respondentes com relação ao turnover na empresa em que trabalham :
Respondentes

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

RH1

O turnover é alto e no momento atual onde estamos enfrentando a crise
do Brasil, ele se eleva ainda mais com a redução de pessoal. Os líderes Turnover é alto; momento atual; crise do Brasil; redução de pessoal;
muitas vezes não estão preparados para lidar com equipe e fazer uma líderes não estão preparados para lidar com equipe; gestão adequada;
gestão adequada, diante disso pedem a substituição por achar que é mais substituição por achar que é mais fácil do que "trabalhar o individuo".
fácil do que “trabalhar o indivíduo”.

RH2

Nosso turnover é bom, sendo de dois anos, porém a instabilidade no
Turnover é bom; dois anos; instabilidade no mercado afeta no resultado.
mercado afeta no resultado.

RH3

Baixo.

Baixo.

Análises:

Os respondentes possuem um resultado de turnover diferente na organização em que trabalham. Um respondente classifica seu resultado como alto,
o respondente dois cita também a instabilidade no mercado como uma das razões do turnover na emresa onde ele trabalha, Já o terceiro respondente
classifica como baixo.

DSC

Percebo que ele é por vezes baixo, bom ou alto, tendo em vista a crise no Brasil, que causa redução de pessoal em virtude também da instabilidade
financeira, além dos líderes muitas vezes são despreparados para líder com a equipe, e por vezes solicitam substituição do funcionário ao invés de
trabalhar o funcionário.
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Apêndice K - Quadro DSC 06 – Especialistas em Recursos Humanos :
Para os respondentes os principais motivos de rotatividade vivenciados na Organização que eles trabalham são :

Respondentes

RH1

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

Funcionário descomprometido, salário baixo, falta de paciência para que o líder possa
Funcionário descomprometido; salário baixo; falta de paciência para que o líder
“formar” esse novo funcionário, horário de trabalho (envolve horário e dias da
possa "formar" esse novo funcionário; horário de trabalho.
semana).

RH2

Mercado de minério instável e demanda do exterior para compra.

Mercado de minério instável e demanda do exterior para compra.

RH3

Propostas salariais, tipos de atividades, não adaptação às atividades, comportamento
inadequado, falta de capacidade técnica.

Propostas salariais; tipos de atividades; não adaptação as atividades;
comportamento inadequado; falta capacidade técnica.

Análises:

Dois respondentes acreditam que o salário é um fator relevante. Um respondente acredita que os principais motivos da rotatividade é o descomprometimento do
funcionário e a falta de paciência do líder em formar. Outro respondente acredita a rodatividade a uma realidade do mercado externo, Um respondente citou também a
questão do horário de trabalho. O terceiro respondente cita a não adaptação a tarefa, a falta de capacidade técnica e o comportamento inadequado como sendo fatores
de rotatividade.

DSC

Acredito que os principais motivos de rotatividade vivenciados são : funcionários descomprometidos, salários baixos, falta de paciência da liderança em formar os
profissionais, horário de trabalho, mercado instável, melhores propostas salariais, não adaptação ao tipo de atividades, comportamento inadequado e falta de
capacidade técnica.

159

Apêndice L - Quadro DSC 07 – Especialistas em Recursos Humanos :

Medidas que são tomadas pela empresa em que os respondentes trabalham, para diminuir o turnover :

Respondentes

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

RH1

Melhorar os critérios de seleção, treinar os líderes para que possam se tornar melhores na gestão de pessoas,
implantação de política de remuneração.

Melhorar critérios de seleção; treinar os líderes; implantação de política de remuneração.

RH2

Treinamentos, cursos, melhoria do ambiente de trabalho, pesquisas de desligamento.

Treinamentos; cursos; melhoria do melhoria de ambiente; pesquisas de desligamento.

RH3

Geralmente busca-se uma política de RH que contemple vários pontos: Política de remuneração e benefícios, pesquisa
Política de RH; política de remuneração e benefícios; pesquisa de clima; gestão de pessoas com
de clima (gestão dos pontos críticos); Gestão de pessoas com desenvolvimento dos líderes; Avaliação de desempenho
desenvolvimento de líderes; avaliação de desempenho e carreira; melhoria na comunicação;
e carreira; Melhoria na comunicação; Criação de uma cultura com base em valores organizacionais norteadores da
Criação de uma cultura com base em valores organizacionais norteadores da gestão.
gestão.

Análises:

Três respondentes acreditam que treinamentos não são importantes, sendo que dois deles acreditam na realização de políticas de remuneração e benefícios como fatores relevantes. Um respondente acredita que a
melhoria de critérios de seleção pode diminuir o turnover. O respondente dois, acredita que o clima é um fator também importante. O respondente três acredita que melhorar a comunicação e realizar avaliação de
desempenho é também muito importante.

DSC

As medidas tomadas pela empresa para diminuir o turnover são melhorar os critérios de seleção, treinar os líderes e os demais profissionais, implantar políticas de remuneração e benefícios, melhorar o ambiente do
trabalho, realizar pesquisas de desligamentos, pesquisas de clima fazendo gestão dos pontos criticos, avaliação de desempenho e de carreira, melhorias na comunicação, criação de uma cultura com base em valores
organizacionais.

160

Apêndice M – Quadro DSC 08 – Especialistas em Recursos Humanos :

A opinião dos respondentes em como as políticas de RH podem contribuir de maneira negativa e positiva
para os níveis de turnover :

Respondentes

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

RH1

As políticas de RH podem contribuir para motivar os funcionários, porém, temos que ter cuidado para que não desmotivem por sua
rigidez nos processos. Por exemplo, a política salarial pode contribuir positivamente enquanto demonstra possibilidade de crescimento e
desenvolvimento das pessoas dentro da organização, mas também pode contribuir negativamente se ficar muito engessado
impossibilitando mudanças e promoções que poderiam ocorrer em momento diferente do que foi estabelecido. Uma pessoa descontente
com sua possibilidade de crescimento e desenvolvimento, não só em remuneração, mas também em desafios, pode optar por sair da
empresa em busca de uma colocação onde ofereça essa possibilidade. Isso com certeza aumenta o turnover. A entrevista de
desligamento é uma ferramenta essencial para identificar as maiores causas de rotatividade de pessoal e deve ser usada de forma
sistemática, pois assim dará subsídios para plano de ação e mudanças naquilo que for primordial para a empresa.

As políticas de RH podem contribuir para motivar os funcionários; rigidez nos processos; a política salarial pode
contribuir positivamente; possibilidade de crescimento e desenvolvimento das pessoas ; pode contribuir
negativamente se ficar muito engessado; mudanças e promoções que poderiam ocorrer em momento diferente
do que foi estabelecido.
Uma pessoa descontente com sua possibilidade de crescimento e desenvolvimento, não só em remuneração,
mas também em desafios, pode optar por sair da empresa em busca de uma colocação onde ofereça essa
possibilidade; isso com certeza aumenta o turnover; a entrevista de desligamento é uma ferramenta essencial
para identificar as maiores causas de rotatividade de pessoal e deve ser usada de forma sistemática, pois assim
dará subsídios para plano de ação e mudanças naquilo que for primordial para a empresa.

RH2

Negativa: Não fazer uma boa entrevista de emprego, colocando pessoas em funções que não tem domínio ou vontade. Positiva:
Negativa: Não fazer uma boa entrevista de emprego colocando pessoas em funções que não tem domínio ou
Acompanhar o empregado no seu tempo de empresa, usar uma avaliação de desempenho para treinar o empregado onde ele apresenta vontade; positiva: acompanhar o empregado; usar uma avaliação de desempenho para treinar onde ele apresenta
dificuldade.
dificuldade.

RH3

Maneira negativa : Discurso diferente da prática, pessoas de RH sem capacitação necessária para a posição/função. Maneira positiva : Negativa: discurso diferente da prática; pessoas de RH sem capacitação necessária; positiva: política consciente
Uma política consistente e patrocinada pela alta gestão tem grande chance de diminuir e/ou atenuar significativamente o turnover.
e patrocinada pela alta gestão; chance de diminuir e/ou atenuar significativamente o turnover.

Análises:

Um respondente acredita que rigidez nos processos podem contribuir tanto positivamente quanto negativamente para os níveis de turnover no que se refere a rigidez nos processos, citando como exemplo as políticas salariais, que podem motivar ou
desmotivar dependendo da condução, cita também a entrevista de desligamento como sendo uma ferramenta importante para os planos de ação. O respondente dois aponta a entrevista de seleção como sendo uma importante ferramenta quando se
contrata as pessoas certas para as funções corretas, cita a avaliação de desempenho como outra ferramenta importante, como sendo base para treinamentos. O respondente três fala que é importante que o discurso do RH seja igual a prática e que
o RH seja preparado para uma exercer as suas funções, pois se for diferente é uma aspecto negativo de suas práticas, acredita também que um RH consistente e patrocinada pela gestão tem grande chances de diminuir e/ou atenuar o turnover.

DSC1

Considero que podem contribuir de forma positiva motivando os funcionários, com uma política salarial que demonstra a possibilidade de crescimento e desenvolvimento, com entrevistas de desligamentos para identificar as maiores causas de
rotatividade de pessoal, pois assim dará subsídios para plano de açã e mudanças primordiais para empresa, acompanhando o empregado, usando avaliação de desempenho para treinar o funcionários em suas dificuldades, políticas consistente e
patrocinada pela alta gestão para diminuir e/ou atenuar significamente o turnover.

DSC1

Considero que podem contribuir negativamente sem o cuidado para que não desmotivem os funcionários por rigidez nos processos, políticas salarial engessada impossibilitando promoções em momento diferente do que foi estabelecido, não fazendo
um boa entrevista de emprego, colocando pessoas em funções que não tem domínio ou vontade, com discurso diferente da prática, pessoas de RH sem capacitação necessária para a posição/função.
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Apêndice N – Quadro DSC 09 – Especialistas em Recursos Humanos :

Motivos que levam os respondentes a permanecerem na empresa em que trabalham :
Respondentes

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

RH1

Os valores da empresa, clima organizacional, ética no trabalho, Valores da empresa; clima organizacional; ética no trabalho;
desafios, projetos e remuneração.
desafios; projetos; remuneração.

RH2

Um bom ambiente de trabalho, boa organização de processos, Bom ambiente; organização de processos; planos de carreira;
planos de carreira, chances de crescimento.
chances crescimento.

RH3

Valores organizacionais (Base da cultura); ambiente de trabalho Valores organizacionais; ambiente de trabalho; remuneração;
(relacionamentos saudáveis); remuneração/ benefícios.
benefícios.

Análises:

Para todos os respondentes o clima e ambiente organizacional são importantes fatores para que eles permaneçam na empresa.
Dois respondentes citam a remuneração e os valores. Um respondente cita os desafios, os projetos e a ética. O respondente dois
cita a organização dos processos, o plano de carreira e as chances de crescimento.

DSC

O que me faz ficar na empresa são os valores da empresa, a ética no trabalho, o clima organizacional, os desafios, os projetos, a
remuneração, os benefícios, a organização dos processos, o plano de carreira com chances de crescimento.
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Apêndice O – Quadro DSC 10 – Especialistas em Recursos Humanos :

O que levaria os respondentes a saírem de uma empresa :

Respondentes

RH1

RH2

Expressões Chaves - Ideias Centrais

Ideias Centrais

Valores incoerentes com os meus, falta de perspectiva de desempenhar um trabalho desafiador, ter Valores incoerentes com os meus; falta de perspectiva; ter
que agir com falta de ética, remuneração baixa.
que agir com falta de ética; remuneração baixa.

Uma empresa desorganizada, parada no tempo que não investe nas pessoas.

Uma empresa desorganizada; parada no tempo que não
investe nas pessoas.

RH3

Ambiente hostil; relacionamentos e valores deturpados;
Ambiente hostil (Relacionamentos e valores deturpados);
proposta com atrativos significativos; questões pessoais
Uma proposta com atrativos significativos considerando sem perder a base de valores; Questões
que interferem diratamente na tomada de decisão (saúde;
pessoais que interferem diretamente na necessidade de tomada de decisão (Saúde, mobilidade, etc.).
mobilidade; etc.).

Análises:

Dois respondentes concordaram que valores divergentes aos seus os fariam sair da empresa. O respondente um sairia por falta de perspectiva, remuneração baixa e
falta de ética. O respondente dois acredita que uma empresa desorganizada o faria sair, assim como a ausência de investimentos em pessoas. Para o respondente
três outros fatores que o fariam sair seria outra proposta que fosse melhor que a atual e questões pessoais como saúde e mobilidade.

DSC

Acredito que valores incoerentes com os meus, falta de perspectivas de desempenhar um bom trabalho, ter que agir com falta ética, remuneração baixa,
desorganização, uma empresa parada no tempo e que não investe nas pessoas, ambiente hostil, com relacionamentos e valores deturpados, uma proposta melhor
sem perder a base de valores, questões pessoais como saúde e mobilidade.
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Apêndice P – Quadro DSC 01 – Líderes

Em relação a avaliação dos líderes com relação ao turnover no varejo e na Organização Verdemar :
Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Falta de qualidade de vida e contratação de funcionários de primeiro emprego.

Falta de qualidade de vida; contratação de funcionários de
primeiro emprego.

R2

Alto.

Alto.

R3

No varejo é alto, no Verdemar também, contrata-se muitas pessoas jovens que
não querem trabalhar aos finais de semana, claro que existem exceções, pois
existem aqueles que pensam e querem crescimento.

No varejo é alto, no Verdemar também.
Contrata-se muitos jovens que não querem trabalhar aos finais
de semana, claro que existem exceções, pois existem aqueles
que pensam e querem crescimento.

R4

No varejo tem uma rotatividade muito alta, na organização Verdemar é baixa.

No varejo tem uma rotatividade muito alta, na organização
Verdemar é baixa.

R5

Eu avalio da seguinte forma : no varejo não há capacitação e investimentos no
funcionário e no Verdemar tem ensinamentos, cursos, treinamento e
oportunidades de crescimento.

No varejo não há capacitação e investimentos, já no Verdemar
tem ensinamentos, cursos, treinamentos e oportunidades de
crescimento.

R6

Distância da loja para trabalhar no fechamento e horários de ônibus.

Distância da loja para trabalhar no fechamento e horários de
ônibus.

R7

Rotatividade é alta devido a mentalidade dos jovens de hoje.

Rotatividade é alta devido a mentalidade dos jovens de hoje.

R8

O giro de funcionário é muito grande durante esses anos mas o que mais contribui
para esse giro no varejo é o fato de trabalhar nos finais de semana.

O giro de funcionário é muito grande, o que mais contribui é
trabalhar nos finais de semana.

R9

Na minha opinião está muito alto.

Muito Alto.

R10

Muito alto.

Muito Alto.

R11

É um problema de todo o varejo, mão de obra ruim, hoje os funcionários que
entram para trabalhar no comércio não querem trabalhar os finais de semana.

Problema de todo o varejo, mão de obra ruim, os funcionários
que entram para trabalhar no comércio não querem trabalhar nos
finais de semana.

R12

Avalio como muito alto, o que impacta na operação e na continuidade dos
treinamentos, que não conseguimos finaliza-los.

Muito alto, impacta na operação e na continuidade dos
treinamentos.

R13

Quando comecei trabalhar no Verdemar em 2013 percebi uma rotatividade que na
minha opinião oscilava de média para alta. Eu tinha como parâmetro outras
empresas que já trabalhei (área de atendimento), trabalhar com atendentes ao
invés de garçons comissionados gera essa alta rotatividade.

Em 2013 oscilava de média para alta. Parâmentro outras
empresas que trabalhar com atendentes aos invés de garçons
comissionados gera essa alta rotatividade.

R14

Ainda não participei de desligamentos, estou em treinamento.

Ainda não participei de desligamentos, estou em treinamento.

R15

Alto.

Alto.

R16

No varejo acredito que seja alto. No Verdemar, acredito que não seja alto, em
relação ao varejo no geral.

No varejo acredito que seja alto. No Verdemar, acredito que não
seja alto, em relação ao varejo no geral.

R17

Alto.

Alto.

R18

Já houve época em que tais índices eram bastante significativos, porém com a
Já houve época em que tais índices eram bastante significativos,
responsabilidade do líder na gestão desse número, hoje ao meu ver, esses índices
com a responsabilidade dos líderes na gestão desse número,
estão bem baixos.
esses índices estão bem baixos.

R19

Os índices do turnover no varejo são bem altos, já no verdemar acredito que os
níveis são consideráveis em vista do cenário geral brasileiro.

Os Indices do varejo são bem altos, já no Verdemar os níveis são
consideráveis em vista do cenário geral brasileiro.

R20

Avalio como ponto negativo, pois a rotatividade de funcionários acaba sendo
prejuízo para as empresas.

Ponto negativo, a rotatividade acaba sendo prejuízo para as
empresas.

Análises

DSC

12 líderes consideram o índice elevado, porém 4 líderes salientam que o Verdemar atinge percentual menor que do segmento. 3 líderes
mencionam o trabalho de primeiro emprego, e outros 3 líderes, a jornada aos finais de semana como fatores que impactam negativamente
neste indicador.
Avalio que o índice no varejo é alto, apesar de ser menor no Verdemar. Influenciado pela contratação de funcionários de primeiro emprego;
contrata-se muitas pessoas que não querem trabalhar aos finais de semana; no varejo não há capacitação e investimentos no funcionário,
porém no Verdemar tem ensinamentos, cursos, treinamento e oportunidades de crescimento. A atividade do segmento impacta na qualidade
de vida, e outro fator a considerar no Verdemar é a distância da loja para trabalhar no fechamento e os horários dos ônibus.
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Apêndice Q – Quadro DSC 02 – Líderes
Opiniões dos líderes com relação ao turnover ser um problema na Verdemar :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Sim.

Sim.

R2

Sim, como em todo comércio varejista.

Sim, como em todo comércio varejista.

R3

Sim, mas não somente no verdemar,
em outras empresas também.

Sim, mas não somente no verdemar,
em outras empresas também.

R4

Sim, mas em um nível mediano, pois a empresa Verdemar trabalha com um diferencial,
dando maior satisfação e valorização ao funcionário, estabilizando o Turnover.

Sim, mas em nível mediano pois a empresa trabalha dando
maior satisfação e valorização ao funcionário, estabilizando
o Turnover.

R5

Não, está em todo lugar, principalmente com pessoas que estão acostumadas
com uma vida diferente e não querem se adaptar a realidade do trabalho.

Não, está em todo lugar, principalmente com pessoas que
estão acostumadas
com uma vida diferente e não querem se adaptar a realidade
do trabalho.

R6

Sim.

Sim.

R7

Não.

Não.

R8

Não acho que seja um problema tão grande mas tem uma parcela razoável , pois o giro de
funcionários na empresa é muito grande.

Não acho ser um problema tão grande; razoável, giro de
funcionários na empresa é muito grande.

R9

Não.

Não.

R10

Sim.

Sim.

R11

Não.

Não.

R12

Não. Acredito no número de pessoas com formação precária, nível muito baixo de
conhecimento das pessoas e baixo nível de comprometimento com o negócio.

Não. Acredito no número de pessoas com formação precária,
nível muito baixo de conhecimento das pessoas e baixo nível
de comprometimento com o negócio.

R13

Sim. Eu considero um problema sério e urgente, principalmente pela perda de capital
intelectual e perda de conexão com o cliente.

Sim. Problema sério e urgente; perda de capital intelectual e
de conexão com o cliente.

R14

Não. Em todas as empresas existem insatisfação.

Não. Em todas as empresas existem insatisfação.

R15

Sim.

Sim.

R16

Não. Tem outros fatores que são problemas piores dentro do Verdemar, não
necessariamente o Turnover.

Não. Tem outros fatores que são problemas piores dentro do
Verdemar, não necessariamente o Turnover.

R17

Sim, pois afeta no rendimento da equipe.

Sim. Afeta no rendimento da equipe.

R18

Como em qualquer entidade, o turnover é sim um problema, pois causa queda no
desempenho da equipe num primeiro momento, se essa demanda não for tratada pode
ocorrer uma sobre carga em determinadas áreas.

O Turnover é sim um problema, causa queda no desempenho
da equipe, se essa demanda não for tratada pode ocorrer uma
sobre carga em determinadas áreas.

R19

Não. Trabalhamos bem a retenção de funcionários. Quando ocorre desligamento, já
tentamos todas as possibilidades de retenção.

Não. Trabalhamos bem a retenção de funcionários, quanto
ocorre desligamento já tentamos todas as possibilidades de
retenção.

R20

Não.

Não.

Análises

50% dos líderes acham que o Turnover é um problema para o Verdemar. Um líder menciona ser um problema geral do varejo e outro, um
problema das empresas. Dois líderes destacam que o turnover é um problema, pois impacta diretamente na produtividade da equipe.
Os outros 50% acham que o Turnover não é um problema para o Verdemar. Dois líderes consideram que a empresa trabalha para a retenção
de funcionários.

DSC1

Sim. É um problema para todo comércio varejista, mas o Verdemar trabalha com um diferencial dando maior satisfação e valorização ao
funcionário, buscando estabilizar o Turnover. Considero um problema sério e urgente, principalmente pela perda de capital intelectual,
perda de conexão com o cliente e impacto no rendimento da equipe.

DSC2

Não. O Verdemar trabalha bem a retenção de funcionários. Quando ocorre desligamento, já tentamos todas as possibilidades de retenção.
Além disso, tem outros fatores que são problemas piores dentro do Verdemar. Entendo que em todas as empresas existem insatisfação.
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Apêndice R – Quadro DSC 03 – Líderes
Medidas tomadas pela empresa para diminuir o turnover segundo os líderes :
Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Melhor salário do mercado.

Melhor salário do mercado.

R2

Salário diferenciado e oportunidade de crescimento.

Salário diferenciado; oportunidade de crescimento.

R3

Muitas conversas com os funcionários, tenta adequar, ambas as partes para
que não atrapalhe para o desenvolvimento e o funcionamento da empresa.

Muitas conversas, tenta adequar ambas as partes para
não atrapalhar o desenvolvimento e o funcionamento
da empresa.

R4

Acompanhamento e treinamento pelo Recursos Humanos, ex.: projeto receber
bem, avaliações feitas pelos líderes, promoções, Qualidade de vida ( plano de
saúde).

Acompanhamento e treinamento pelo Recursos
Humanos; Receber bem, Avaliação feitas pelos líderes,
promoções, qualidade de vida, plano de saúde.

R5

Dar oportunidade para o colaborador entendendo seus problemas e sempre
dando uma nova oportunidade para seus erros.

Oportunidade para o colaborador entendendo seus
problemas; seus erros.

R6

Contratar os funcionários para as unidades mais perto.

Contratar os funcionários para as unidades mais perto.

R7

Transparência e objetividade.

Transparência e objetividade.

R8

São feitos cursos para os líderes onde tem um acompanhamento direto pelo RH
assim os líderes tem um cuidado intenso com os colaboradores.

R9

A preocupação e o acompanhamento com os colaboradores.

Cursos para os líderes com acompanhamento direto
pelo RH, cuidado intenso com os colaboradores.
A preocupação e o acompanhamento com os
colaboradores.

R10

Acompanhamentos diários, reuniões e intervenções.

Acompanhamentos diários, reuniões e intervenções.

R11

Muitas vezes troca de horários e/ou de loja colocando funcionários em loja
mais próxima de sua casa.

Troca de horários e/ou de loja colocando funcionários
em uma loja mais próxima de sua casa.

R12

A empresa oferece benefícios atrativos aos colaboradores, salários acima da
média de mercado, crescimento profissional.

Benefícios atrativos, salários acima da média de
mercado, crescimento profissional.

R13

Difícil responder essa questão, porque como eu atuo diretamente na
Atuo diretamente na Pizzaria/Cafeteria, atendentes de
Pizzaria/Cafeteria, eu penso que os(as) atendentes deveriam ser mais bem
Pizzaria deveriam ser mais bem remunerados, 10%
remunerados, tipo cobrança de 10% em conta e parte deste valor dividido entre
dividido entre os funcionários da operação. Ações pelo
os funcionários da operação, copeiros, baristas, pizzaiolos etc. Por parte das
Verdemar tem funcionamento muito; desenvolvimento
ações tomadas pelo Verdemar tem funcionado muito o desenvolvimento das
das lideranças através do Coaching; Atuação das
lideranças através do Coaching (Administração de conflitos) e a atuação das
Analistas ajudam muito.
analistas ajudam muito.

R14

Incentivo, como exemplo treinamentos, reciclagem e benefícios como vale
Incentivos como treinamentos, recliclagem; benefícios
transporte, assistência médica e qualidade na alimentação. Atendimento do RH como vale transporte; assistência média e qualidade na
e das psicólogas.
alimentação; Atendimento do RH e das psicólogas.

R15

Salário diferenciado. Plano de carreira. Assistência médica.

Salário diferenciado. Plano de carreira. Assistência
médica.

R16

A empresa tem o RH muito comprometido com seus colaboradores, onde
ocorrem várias conversas antes de tomar decisões finais.

RH muito comprometido com seus colaboradores,
ocorrem várias conversas antes de tomar as decisões
finais.

R17

Treinamentos, acompanhamentos e resgates feitos pelo RH.

R18

Dentro da realidade do mercado, o Verdemar investiu bastante na capacitação
dos lideres, tanto na gestão de pessoas, quanto no esclarecimento sobre os
indicadores de RH, inclusive o de desligamentos e como tratá-los.

R19

Acompanhamento do psicólogo. Tentativa de adequações para possibilitar a
permanência.

Treinamentos, acompanhamentos e resgates feitos pelo
RH.
Dentro da realidade do mercado, o Verdemar investiu
bastante na capacitação dos líderes; gestão de pessoas;
indicadores de RH, inclusive o de desligamentos e como
tratá-los.
Acompanhamento do psicólogo. Tentativa de
adequações para possibilitar a permanência.

Análises

Seis líderes apontam o treinamento como fator que ajuda na retenção dos funcionários, dentre eles a formação de líderes. 5 líderes
entendem que as tratativas e atendimentos do RH favorecem a retenção. 4 líderes mencionam o salário diferenciado no segmento; 4
líderes destacam a oportunidade de crescimento; 4 líderes apontam os diálogos, reuniões e feedbacks como ação de retenção; 2 líderes
ainda mencionam benefícios e outros 2, a alocação de loja próxima à casa do funcionário como fatores facilitadores de retenção.

DSC

As médidas tomadas são a prática de melhor salário do mercado, oportunidade de crescimento, diálogo com os funcionários, dar
oportunidade para o colaborador entendendo seus problemas e sempre dando uma nova oportunidade para seus erros.
acompanhamento e treinamento, contratar os funcionários para as unidades mais perto das suas casas, transparência e objetividade,
acompanhamentos diários, reuniões e intervenções, a empresa oferece beneficio atrativos. Dentro da realidade do mercado, o Verdemar
investiu bastante na capacitação dos lideres. A empresa tem o RH muito comprometido com seus colaboradores, onde corre varias
conversas antes de tomar decisões finais de desligamento.
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Apêndice S– Quadro DSC 04 – Líderes
Na opinião dos líderes o que reduz o turnover na Organização :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Aumentar os benefícios, não abertura de lojas aos domingos, melhorar o projeto de
crescimento profissional dentro da empresa.

Aumentar benefícios, não abertura de lojas aos domingos, melhorar
o projeto de crescimento profissional.

R2

Redução de jornada (domingos).

Redução de jornada.

R3

Alguns líderes sabem ouvir seus liderados, as vezes o que alguns funcionários querem
somente serem ouvidos.

Alguns líderes sabem ouvir seus liderados, as vezes o que alguns
funcionários querem é somente serem ouvidos.

R4

Rever o plano de saúde para funcionários que não tem e estão na empresa a mais de dois
anos. Espaço para descanso no horário de intervalo evitando que os mesmos fiquem no
passeio. Os líderes atuarem nas dificuldades dos funcionários trazendo respostas.

Rever o plano de saúde para os funcionários que não
possuem.Espaço para descanso no horário de intervalo; Os líderes
atuarem nas dificuldades dos funcionários trazendo respostas.

R5

Fazer melhor aproveitamento do colaborador tem pessoas que trabalham em um setor tem
pessoas que trabalham em um setor e tem mais facilidade e aproveitamento em outro.
Verificar esse potencial nas pessoas e dar outra oportunidade em outro setor.

Melhor aproveitamento do colaborador; aproveitamento em outro
setor; potencial nas pessoas e dar outra oportunidade em outro
setor.

R6

Salário.

Salário.

R7

Acho que não se trata da organização e sim da consciência de cada colaborador, em saber
suas necessidades.

Não se trata da organização e sim da consciência de cada
colaborador em saber suas necessidades.

R8

Treinamentos para acompanhar melhor os funcionários.

Treinamentos para acompanhar melhor os funcionários.

R9

Benefícios relacionados a planos de saúde para colaboradores.

Benefícios relacionados a planos de saúde.

R10

Redução de carga horária nos domingos e feriados.

Redução de carga horária nos domingos e feriados.

R11

Na hora da entrevista com o RH, verificar se o funcionário está mesmo interessado em
trabalhar na empresa e na loja que for colocado.

Na hora da entrevista verificar se o funcionário está mesmo
interessado na empresa e na loja que for colocado.

R12

Com a nova geração, ficaria ainda mais difícil descrever, pois acredito que uma escala
reduzida de trabalho, já seria uma ótima opção no mercado.

Com a nova geração acredito em uma escala reduzida de trabalho,
já seria um ótima opção.

R13

Os(as) atendentes deveriam ser mais bem remunerados, tipo, cobrança de 10% em conta e
parte deste valor dividido entre os funcionários da operação, copeiros, baristas, pizzaiolos
etc. Nos demais setores ouço muitos funcionários lamentando falta de oportunidade e de
reconhecimento.

Atendentes deveriam ser melhor remunerados, 10% dividido entre
os funcionários da operação. Nos demais setores ouço muito
funcionários lamentando falta de oportunidade e de
reconhecimento.

R14

Dar atenção maior em relação aos acontecimentos no trabalho e com o pessoal para poder
entender e ajudar a melhorar. Reforçar o trabalho em equipe.

Atenção maior em relação aos acontecimentos no trabalho e com o
pessoal para poder entender e ajudar a melhorar. Reforçar o
trabalho em equipe.

R15

Redução no horário de funcionamento aos domingos e feriados.

Redução no horário de funcionamento aos domingos e feriados.

R16

Não sei dizer exatamente, depende muito das pessoas , de discernir o que é certo e o que é
errado, e ter um foco bem grande naquilo que executa na empresa.

Depende muito das pessoas, discernir o que é certo e errado, ter
foco bem grande naquilo que executa na empresa.

R17

Uma seleção mais rigorosa na contratação e em algumas vagas exigir experiência mínima.

Uma seleção mais rigorosa na contratação em algumas vagas exigir
experiência mínima.

R18

Uma atenção especial as pessoas mais velhas e responsáveis que realmente demonstrem a
preocupação com a empresa.

Uma atenção especial as pessoas mais velhas e responsáveis que
realmente demonstrem a preocupação com a empresa.

R19

Acredito que já tomamos todas as medidas possíveis , mas poderíamos aprofundar mais
nas pesquisas durante o período de contratação.

Já tomamos todas as medidas possíveis; poderíamos aprofundar
mais nas pesquisas durante o período de contratação.

R20

Não trabalhar aos domingos.

Não trabalhar aos domingos.

Análises

DSC

Seis líderes apontam que a redução da jornada aos domingos e feriados é uma forma de retenção. Quatro líderes consideram que há oportunidade de melhor o
processo de seleção dos funcionários. Três líderes mencionam que poderia haver melhoria no benefício do plano de saúde. Dois líderes apostam em aumento
salarial; dois líderes em maior oportunidade de crescimento oferecida pela empresa e dois líderes acham que os funcionários devem ser mais ouvidos e suas
demandas solucionadas.

Considero que reduziria o turnover da Organização com o aumento dos benefícios, rever o plano de saúde para funcionários. Redução de carga horária nos
domingos e feriados. Melhorar o projeto de crescimento profissional dentro da empresa. Verificar o potencial nas pessoas e dar outra oportunidade em outro
setor. Uma seleção mais rigorosa na contratação e em algumas vagas exigir experiência mínima. Alguns funcionários querem somente serem ouvidos. Dar
atenção maior em relação aos acontecimentos no trabalho e com o pessoal para poder entender e ajudar a melhorar. Treinamentos para acompanhar melhor os
funcionários.
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Apêndice T – Quadro DSC 05 – Líderes
Principais motivos que na opinião dos líderes que levam os funcionários a pedirem demissão :
Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Trabalho aos finais de semana.

Trabalho aos finais de semana.

R2

Escala de trabalho aos domingos e feriados e dificuldades com quem deixar os filhos.

Escala de trabalho aos domingos e feriados e dificuldades
com quem deixar os filhos.

R3

Horário de trabalho e
não ter com quem deixar os filhos.

Horário de trabalho e
não ter com quem deixar os filhos.

R4

Oportunidade de emprego que não trabalha aos sábados e domingos;
falta de acompanhamento de líderes, deixando de ajudar os liderados nas suas
dificuldades; líderes muito autoritários que não oferecem oportunidades de ouvir o
liderado.

Quando tem oportunidade de emprego que não trabalha
aos sábados e domingos;
falta de acompanhamento de líderes nas suas
dificuldades; líderes muito autoritários que não
oferecem oportunidades de ouvir o liderado.

R5

Insatisfação com o salário / serviço. Eles questionam sempre
Insatisfação com o salário/ serviço; não terem vida social
não terem vida social, principalmente aos domingos. Dizem que vão sair do trabalho para principalmente aos domingos; sair para participar mais da
participar mais da família.
família.

R6

Salário e distância das lojas.

Salário e distância das lojas.

R7

Localização, fins de semana e horário.

Localização, fins de semana e horário.

R8

Distância de casa para o trabalho, trabalhar finais de semana, horário de trabalho na
maioria das vezes a tarde.

Distânica de casa ao trabalho; trabalhar aos finais de
semana; Horário de trabalho a tarde.

R9

Os funcionários estão em busca de qualidade de vida e por essa razão estão procurando
empregos onde não trabalhe aos finais de semana e feriados.

Funcionários em busca de qualidade de vida e
procurando empregos onde não trabalhe aos finais de
semana e feriados.

R10

Conseguem emprego de segunda a sexta-feira, mesmo sabendo que o salário é inferior.

Emprego de segunda a sexta-feira mesmo sabendo que o
salário é inferior.

R11

Muitas vezes a distância entre a casa e o trabalho.

Muitas vezes a distância entre a casa e o trabalho.

R12

Trabalho aos finais de semana, jornada de trabalho muito extensa. Não ter com quem
deixar os filhos por causa do horário de trabalho.

Trabalho aos finais de semana; jornada de trabalho
muito extensa; não ter com quem deixar os filhos por
causa do horário de trabalho.

R13

Dificuldade em adaptar nesta empresa que tem como
Muitos sentem dificuldade em adaptar nesta empresa que tem como segmento mercado segmento mercado de luxo, cliente classe A, acho que se
de luxo, cliente classe A, acho que se sentem limitados diante da exigências em dar um
sentem limitados diante da exigências em dar um
atendimento excelente. Sei que temos que lapidar e desenvolver os funcionários pois
atendimento excelente. Temos que lapidar e
somos preparados para isso.
desenvolver os funcionários pois somos preparados para
isso.

R14

Desmotivação, nível salarial e muitas vezes dívidas que não conseguem pagar.

Desmotivação; nível salarial; dívidas.

R15

Distância do local de trabalho. Trabalho aos finais de semana.

Distância do local de trabalho. Trabalho aos finais de
semana.

R16

Alguns funcionários não sabem o que querem na vida profissional, não gostam de ser
chamado atenção e nem ser punido quando estão errados, e outros não tem motivos
certos.

R17

Funcionários sem experiência, despreparados, alguns sem o mínimo de disciplina que
não conseguem seguir ou se adaptar as normas.

R18

No caso específico do setor sob minha gestão, os motivos mais comuns foram
oportunidade no mercado externo em área de recente formação do colaborador,
mudança de cidade, incompatibilidade de horário.

No setor sob a minha gestão, os motivos mais comuns
foram oportunidades no mercado externo em área de
recente formação do colaborador, mudança de cidade,
incompatibilidade de horário.

R19

Distância do local de trabalho. Não ter quem ficar com os filhos. O horário de trabalho
(principalmente o de 14H ás 22:20 HRS).

Distância do local de trabalho; Não ter quem ficar com os
filhos; horário de trabalho.

R20

Trabalhar aos finais de semana.

Trabalhar aos finais de semana.

Alguns funcionários não sabem o que querem na vida
profissional, não gostam de ser chamado atenção e nem
ser punido quando estão errados, e outros não tem
motivos certos.
Funcionários sem experiência, despreparados, alguns
sem o mínimo de disciplina que não conseguem seguir ou
se adaptar as normas.

Análises

Treze líderes apontam a jornada aos finais de semana e feriado como principal motivo dos funcionários pedirem demissão. Sete líderes apontam o
horário de trabalho como fator dificultador, quatro deles associam o horário com a dificuldade de encontrar pessoas/ locais para cuidar dos filhos.
Seis líderes consideram que a distância de casa ao local de trabalho é que faz com que os funcionários peçam demissão. Dois líderes consideram que
o salário, não satisfatório para alguns funcionários, os levam a pedirem demissão.

DSC

Os funcionários pedem demissão devido o trabalho com jornada aos finais de semana e feriado. Funcionários questionam sempre que não tem vida
social, principalmente aos domingos; dizem que vão sair do trabalho para participar mais da família. Falta de acompanhamento de líderes, deixando
de ajudar os liderados nas suas dificuldades. Insatisfação com o salário. Localização, distância de casa para o trabalho. Jornada de trabalho
(principalmente o de 14H ás 22:20 HRS); funcionárias não ter com quem deixar os filhos, por causa do horário de trabalho. Alguns funcionários não
sabem o que querem na vida profissional. Oportunidade no mercado externo em área de recente formação do colaborador, mudança de cidade,
incompatibilidade de horário.
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Apêndice U– Quadro DSC 06 – Líderes
Os motivos pelos quais os funcionários são desligados pela empresa na opinião dos líderes :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Trabalhar final de semana, trabalhar no turno da noite, não ter com
quem deixar os filhos para trabalhar.

Trabalhar final de semana; turno da noite, não ter com
quem deixar os filhos.

R2

Baixa produtividade.

Baixa produtividade.

R3

São os funcionários durante os três primeiros meses fazem tudo, já após
o término de contrato, começam a enrolar, faltam sem justificativas e
mudam completamente.

Durante os três primeiros meses fazem tudo, já após o
término de contrato, começam a enrolar, faltam sem
justificativas e mudam completamente.

R4

Redução de quadro de funcionários; excesso de faltas e com baixa
Redução de quadro; excesso de faltas; baixa produtividade;
produtividade; indisciplina e não cumprimento das normas da empresa.
indisciplina e não cumprimento das normas da empresa.

R5

Geralmente furtos, insatisfação, indisciplina e não terem mais
produtividade.

Geralmente furtos, insatisfação, indisciplina e não terem
mais produtividade.

R6

Trabalhar sábados e domingos.

Trabalhar sábados e domingos.

R7

As vezes por uma particularidade do próprio funcionário ou não se
enquadrarem na idéia Verdemar.

As vezes por uma particularidade do funcionário; não se
enquadrarem na idéia Verdemar.

R8

Cansados de trabalhar no varejo, comportamentos disciplinares e
excesso de faltas.

Cansados de trabalhar no varejo, comportamentos
disciplinares e excesso de faltas.

R9

O excesso de faltas sem justificativas legais, o alto indice de atestados e
a baixa produtividade.

Excessos de faltas sem justificativas legais, o alto indice de
atestados e baixa produtividade.

R10

Alto índice de faltas e atestados e indisciplina.

Alto índice de faltas e atestados e indisciplina.

R11

Falta de produtividade e falta de interesse pelo trabalho.

Falta de produtividade e falta de interesse pelo trabalho.

Os motivos dos desligamentos por parte da empresa, vão de encontro
ao número elevado de atestados e faltas injustificadas.

Os motivos dos desligamentos por parte da empresa, vão de
encontro ao número elevado de atestados e faltas
injustificadas.

R12

R13

R14

R15

Alguns entram na empresa com o real próposito de trabalho sério e
Alguns entram na empresa com o real próposito de trabalho
dedicação, partes destes contratados começam a descumprir o que está
sério e dedicação, partes destes contratados começam a
no contrato deixando de serem assíduos e pontuais, ficam reclamando
descumprir o que está no contrato deixando de serem
por terem que trabalhar aos domingos ( lógico que já são orientados
assíduos e pontuais, ficam reclamando por terem que
quando contratados) e começam a cometer atrasos e faltas
trabalhar aos domingos ( lógico que já são orientados
principalmente aos finais de semana. Muitos contratados tem muita
quando contratados) e começam a cometer atrasos e faltas
dificuldade em se comunicar de forma clara nesse meio em que boa
principalmente aos finais de semana. Muitos contratados
comunicação é fundamental.
tem muita dificuldade em se comunicar de forma clara
Muitas das vezes corte no orçamento e colaboradores problemáticos
(formadores de opiniões).

Corte no orçamento de pessoal e colaboradores
problemáticos ( formadores de opiniões).

Conseguirem um trabalho mais próximo de casa e trabalha até 12:00 HRS Trabalho mais próximo de casa e trabalha até 12:00 HRS aos
aos domingos.
domingos.

R16

Falta de produtividade. Falta de comprometimento com suas
obrigações. Numero alto de faltas. E outros motivos que as vezes não
são revelados.

Falta de produtividade. Falta de comprometimento com
suas obrigações. Numero alto de faltas. E outros motivos
que as vezes não são revelados.

R17

Insatisfação salarial, e no caso da loja 05, a distância.

Insatisfação salarial, e no caso da loja 05, a distância.

R18

Excesso de faltas e atestados.

Excesso de faltas e atestados.

R19

Alto índice de absenteísmo. Mal atendimento ao cliente, mesmo após
inúmeros feed backs. Iniciativa dos mesmo.

Alto índice de absenteísmo. Mal atendimento ao cliente,
mesmo após inúmeros feedbacks. Iniciativa dos mesmo.

R20

Falta de compromisso com a empresa e faltas injustificadas.

Falta de compromisso com a empresa e faltas injustificadas.

Análises

DSC

Dez líderes apontaram a baixa produtividade como principal fator de dispensa dos funcionários. Sete líderes consideram as faltas
injustificadas, seguidos por quatro líderes que atrelam o desligamento ao elevado número de atestados. A indisciplina e ou a
insubordinação às normas da empresa foram citadas por cinco líderes.

Os funcionários são desligados pela baixa produtividade, faltas injustificadas, alto índice de atestados, deixam de serem assíduos e
pontuais, redução de quadro, indisciplina e não cumprimento das normas da empresa, furtos, mal atendimento ao cliente, falta de
compromisso com a empresa. As vezes por uma particularidade do próprio funcionário ou por não se enquadrarem na idéia
verdemar.
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Apêndice V – Quadro DSC 07 – Líderes
Na opinião dos líderes são os efeitos positivos e negativos são :
Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Negativos : Ter sempre uma equipe "nova" sem conhecimentos necessários para atender a empresa.
Positivos : Não vejo.

Negativos : Equipe nova, sem conhecimentos necessários para atender a empresa.
Positivos : Não vejo.

R2

Negativos : Gastos com contratação e treinamentos, dificuldades na formação da equipe.
Positivos : Não vê.

Negativos : Gastos com contratação e treinamentos, dificuldade na formação da equipe.
Positivos : Não vê.

R3

Negativos : Você começa a treinar as pessoas para serem o que se pede na empresa, aí elas saem e temos
que começar uma nova etapa.
Positivos : Existem pessoas que pedem conta, que a empresa poderia mandar embora, assim geraria um
custo menor.

Negativos - Você começa a treinar as pessoas para serem o que se pede na empresa, aí elas
saem e temos que começar uma nova etapa.
Positivos - Existem pessoas que pedem conta, que a empresa poderia mandar embora, assim
gera um custo menor.

R4

É positivo quando saí alguém que já tentamos de tudo para recuperar mas não conseguimos e substituímos Positivos : Quando saí alguém que já tentamos de tudo para recuperar mas não conseguimos e
por alguém que quer a oportunidade.
aí substituímos por quem quer a oportunidade.
Negativo : Quando perdemos funcionários que sabem fazer as tarefas e os funcionários novatos levam
Negativos : Quando perdemos funcionários que sabem fazer as tarefas e aí levamos tempo para
tempo para aprender as tarefas.
treinar o substituto.

R5

Positivo - Não perdemos tempo com quem não quer trabalhar. Isso depois de tentar, ajudar e insistir no
potencial do colaborador. Negativo - Além do custo financeiro, nunca teremos pessoas de confiança e com
conhecimento necessário para exercer sua função.

Positivo - Não perdemos tempo com quem não quer trabalhar. Isso depois de tentar, ajudar e
insistir no potencial do colaborador. Negativo - Além do custo financeiro, nunca teremos
pessoas de confiança e com conhecimento necessário para exercer sua função.

R6

Positivo : Dispensar os funcionários que estão insatisfeitos com a empresa, colocando funcionários bons
por motivo de distância.

Positivo : Dispensar os funcionários que estão insatisfeitos com a empresa, colocando
funcionários bons por motivo de distância.

R7

Negativo : Gastos para a empresa tanto financeiro como tempo e treinamento no RH.

Negativo : Gastos para a empresa tanto financeiro como tempo e treinamento no RH.

R8

Positivo: Ter como trocar funcionários que tenham problemas em cumprir normas. Negativo: O funcionário
novato ter que ser treinado do zero, passo a passo, porém, isso pode ser positivo também.

Positivo: Ter como trocar funcionários que tenham problemas em cumprir normas.
Negativo: O funcionário novato ter que ser treinado do zero, passo a passo, porém, isso pode
ser positivo também.

R9

Positivos : Cada novo colaborador que chega criamos expectativas que o mesmo se destaque.
Negativos : O custo para a empresa é grande, pois formamos profissionais e perdemos para o mercado.

Positivos : Cada novo colaborador que chega criamos expectativas que o mesmo se destaque.
Negativos : O custo para a empresa é grande, pois formamos profissionais e perdemos para o
mercado.

R10

Negativos : Compromete o quadro.
Positivos : Impacto na operação.

Negativos : Compromete o quadro.
Positivos : Impacto na operação.

R11

O efeito positivo é estaremos retirando do quadro os funcionários que geram problemas para a empresa e Positivo : Estaremos retirando do quadro os funcionários que geram problemas para a empresa.
o efeito negativo é que gera custo para empresa.
Negativo : Gera custo para a empresa.

R12

Positivos - Traz sangue novo para empresa, nova visão e troca de experiências.
Negativos - Não mantêm uma equipe envolvida, quebra os processos que poderíamos fazer com que
fossem sucesso.

Positivos - Traz sangue novo para empresa, nova visão e troca de experiências.
Negativos - Não mantêm uma equipe envolvida, quebra os processos que poderíamos fazer
com que fossem sucesso.

R13

Não vejo efeito positivo, preciso refletir mais está questão porém penso que quando esses desligamentos
são feitos de forma organizada. Ex: Pós intervenção para reforçar e filtrar os fatos "acho" que "pode" ser
positivo.

Não vejo efeito positivo, preciso refletir.

R14

Positivos - De contratar pessoas mais motivadas e comprometida com o trabalho, e que consiga trabalhar
bem em equipe. Negativos - acaba dando um desfalque na equipe, desestrutura a equipe.

Positivos - De contratar pessoas mais motivadas e comprometida com o trabalho, e que consiga
trabalhar bem em equipe. Negativos - acaba dando um desfalque na equipe, desestrutura a
equipe.

R15

Positivos não tem.
Negativos : São vários, ex: treinamento sem continuidade, equipe fraca, sem metas e objetivos claros.

Positivos : Não tem.
Negativos : Treinamentos sem continuidade, equipe fraca, sem metas e objetivos claros.

R16

Depende de cada área, pois a maneira de tratar o caso é diferente. Em ambas partes tem efeitos, devemos
é saber lidar com este fator, que na maioria das vezes o negativo atrapalha muito mais.

Depende de cada área, pois a maneira de tratar o caso é diferente. Em ambas partes tem
efeitos, devemos é saber lidar com este fator, que na maioria das vezes o negativo atrapalha
muito mais.

R17

Positivo - Renovação do quadro. Negativo - Despesa para a empresa e o tempo que foi investido no
funcionário.

Positivo - Renovação do quadro. Negativo - Despesa para a empresa e o tempo que foi
investido no funcionário.

R18

Negativos - Queda no desempenho da equipe. Positivo - Surgimento de novas habilidades, ou até mesmo
aperfeiçoamento.

Negativos - Queda no desempenho da equipe. Positivo - Surgimento de novas habilidades, ou
até mesmo aperfeiçoamento.

R19

Positivos - Adequação do quadro de funcionários apenas com colaboradores comprometidos. Negativos Falta de funcionários, dificuldade de atendimento ao cliente.

Positivos - Adequação do quadro de funcionários apenas com colaboradores comprometidos.
Negativos - Falta de funcionários, dificuldade de atendimento ao cliente.

R20

Negativos - Treinar outra pessoa gera outra demanda.

Negativos - Treinar outra pessoa gera outra demanda.

Análises

Seis líderes consideram efeito negativo do turnover o fato da equipe ser instável, ter sempre novatos que precisam ser treinados e desenvolvidos, o que pode impactar no desempenho da operação.
Quatro líderes mencionaram o impacto financeiro causado com a rotatividade de pessoas.
Quatro líderes apontam que o turnover é positivo quando permite a oxigenação da equipe, trazendo pessoas mais motivadas, colaboradores comprometidos, com novas habilidades ou até mesmo
aperfeiçoamento.

DSC1

Na minha opinião, reflete negativamente no turnover: ter sempre uma equipe "nova" sem conhecimentos necessários para atender a empresa, dificuldades na formação da equipe, ausência de pessoas
de confiança e com conhecimento necessário para exercer sua função. Custo financeiro e investimento em tempo para treinamento e formação profissional. Formamos profissionais e depois perdemos
para o mercado. Impacto na operação. Desfalque na equipe, desestruturação da equipe.

DSC2

Reflete positivamente quando pessoas que a empresa deveria mandar embora, pedem conta, gerando custo menor. Não perdemos tempo com quem não quer trabalhar. Cada novo colaborador que
chega criamos expectativas que o mesmo se destaque. Traz sangue novo para empresa, nova visão e troca de experiências. Permite renovação do quadro; contratar pessoas mais motivadas e
comprometida com o trabalho,
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Apêndice X – Quadro DSC 08 – Líderes
Ações que os líderes realizam visando reduzir o turnover no setor sob sua gestão :
Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Procuro criar um ambiente de trabalho agradável e promover a quem
fazer por merecer. Quando necessário e segundo as condições da
empresa troco o horário de trabalho do funcionário.

Procuro criar um ambiente de trabalho agradável e promover a quem fazer por merecer. Quando
necessário e segundo as condições da empresa troco o horário de trabalho do funcionário.

R2

Mostrar para a equipe as dificuldades encontradas no mercado.

Mostrar para a equipe as dificuldades encontradas no mercado.

R3

Conversa e muita sabedoria na hora de tomar decisões.

Conversa e muita sabedoria na hora de tomar decisões.

R4

Reunião com equipes diariamente, acompanhamento nas tarefas do dia
a dia com ajuda nas dificuldades que os funcionários estiverem
enfrentando.

Reunião com equipes diariamente, acompanhamento nas tarefas do dia a dia com ajuda nas
dificuldades que os funcionários estiverem enfrentando.

R5

Procuro ser amigo e companheiro dos colaboradores, dividir situações,
Ser amigo e companheiro dos colaboradores, dividir situações, dar espaço para a pessoa trabalhar, ser
dar espaço para a pessoa trabalhar, ser participativo, ser justo com todos
participativo, ser justo com todos e mostrar que temos seriedade no nosso trabalho.
e mostrar que temos seriedade no nosso trabalho.

R6

Tento colocar o funcionário no horário que seja mais flexível para segura
-lo na empresa.

Tento colocar o funcionário no horário que seja mais flexível para segura -lo na empresa.

R7

Conscientizando os funcionários que o Verdemar é uma empresa séria,
objetiva e não só para crescimento profissional mas também pessoal.

Conscientizando os funcionários que o Verdemar é uma empresa séria, objetiva e não só para
crescimento profissional mas também pessoal.

R8

Conversar e acompanhar os colaboradores, procurar entender sobre a
vida do colaborador e oriento e ajudo conversando.

Conversar, acompanhar, entender sobre a vida do colaborador, oriento e ajudo.

R9

Sempre estou próximo, procurando ajudar os colaboradores nas suas
dificuldades tanto profissionais como pessoais, pois aqui somos uma
família, sempre motivando a eles que poderemos chegar onde
queremos.

Sempre estou próximo procurando ajudar nas dificuldades tanto profissionais como pessoais, sempre
motivando a eles que poderemos chegar onde queremos.

R10

Reuniões regularmente, pontuando como está o mercado de trabalho e
motivação.

Reuniões regularmente, pontuando como está o mercado de trabalho e motivação.

R11

Acompanhamento mais de perto com os funcionários novatos e
demonstrando a ele a importância que ele tem para o setor.

Acompanhamento mais de perto com os novatos e demonstrando a importância que ele tem para o
setor.

R12

Ações diárias de acompanhamento ombro-a-ombro, tento mostra aos
funcionários qual a melhor forma de se portar, ajudar na resolução dos
problemas, mostrando que há possibilidade de melhorarmos sem
procurar culpado para cada situação.

Ações diárias de acompanhamento; tento mostra aos funcionários qual a melhor forma de se portar,
ajudar na resolução dos problemas, mostrando que há possibilidade de melhorarmos sem procurar
culpado para cada situação.

R13

Tornado o ambiente mais leve, dando apoio e acompanhamento a cada
Tornado o ambiente mais leve, dando apoio e acompanhamento a cada funcionário, ter clareza ao dar
funcionário, ter clareza ao dar feedback seja positivo ou negativo,
feedback seja positivo ou negativo, pontuar e valorizar os acertos, administrar conflitos até que ele
pontuar e valorizar os acertos, administrar conflitos até que ele seja
seja 100% resolvido, ser mais humano, democrático e analítico.
100% resolvido, ser mais humano, democrático e analítico.

R14

Dando Feedback, incentivando e valorizando o trabalho de cada um e
mostrando o quanto o trabalho em equipe é importante.

Dando Feedback, incentivando e valorizando o trabalho de cada um e mostrando o quanto o trabalho
em equipe é importante.

R15

Em reuniões passo os benefícios que a empresa oferece aos
colaboradores, salário diferenciado, plano de carreira e assistência
médica.

Em reuniões passo os benefícios que a empresa oferece, salário diferenciado, plano de carreira e
assistência médica.

R16

Olhar com vivência do dia-a-dia e a experiência que vivemos. Mostrar
aos colaboradores o quanto o trabalho que ele executa é bom para a
empresa e quanto representa para ele.

Olhar com vivência do dia-a-dia e a experiência que vivemos. Mostrar aos colaboradores o quanto o
trabalho que ele executa é bom para a empresa e quanto representa para ele.

R17

Conscientizar cada um da sua função, dar treinamentos esclarecendo as
duvidas, dar suporte e acompanhamento, procurando duvidas e
sugestões.

Conscientizar cada um da sua função, dar treinamentos esclarecendo as duvidas, dar suporte e
acompanhamento, procurando duvidas e sugestões.

R18

Rodízio de atividade dentro do setor. Reuniões com os colaboradores,
para alinhar assuntos pertinentes a operação. Feedback individual.
Agilidade no rodizio de horários, quando possível.

Rodízio de atividade dentro do setor. Reuniões com os colaboradores, para alinhar assuntos
pertinentes a operação. Feedback individual. Agilidade no rodizio de horários, quando possível.

R19

Procuro atender as solicitações dos funcionários, sem impactar o
andamento do setor. E em alguns casos específicos há o envolvimento
da analista de RH para ajudar.

Procuro atender as solicitações dos funcionários, sem impactar o andamento do setor. E em alguns
casos específicos há o envolvimento da analista de RH para ajudar.

R20

Conversar com o funcionário, entender o motivo de não querer ficar
mais na empresa. Envolver a analista de RH para acompanhar o processo
mais de perto.

Conversar com o funcionário, entender o motivo de não querer ficar mais na empresa. Envolver a
analista de RH para acompanhar o processo mais de perto.

Análises

Oito líderes apostam no diálogo como caminho para retenção. Seis líderes destacam que o acompanhamento contínuo e presencial ajudam a resolver questões dos
funcionários, o que ajuda na sua permanência na empresa. Três líderes remanejam horários para adequar à necessidade do funcionário. Dois líderes utilizam discurso de
valorização profissional e outros dois solicitam auxilio das equipe de RH para intervir nas questões.

DSC

Procuro criar um ambiente de trabalho agradável e promover quem fazer por merecer. Quando necessário e segundo as condições da empresa troco o horário de trabalho do
funcionário. Mostro para a equipe as dificuldades encontradas no mercado. Sempre estou próximo, procurando ajudar os colaboradores nas suas dificuldades tanto
profissionais como pessoais. Faço reunião com equipes diariamente e acompanhamento nas tarefas. Conscientizo os funcionários que o Verdemar é uma empresa séria,
objetiva e não só para crescimento profissional mas também pessoal. Acompanho mais de perto os funcionários novatos. Dou feedback. Faço rodizio de atividade dentro do
setor. E em alguns casos específicos há o envolvimento da analista de RH, para ajudar.
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Apêndice Y – Quadro DSC 09 – Líderes
Como o líder percebe queda de desempenho e produtividade, individualmente ou nas equipes,
após ocorrência de turnover, como isso ocorre e por quê :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Sim. Com um número menor de funcionários, o setor fica sobrecarregado.

Sim. Com um número menor de funcionários, o setor fica sobrecarregado.

R2

Raridade, mas quando acontece é por parte de algum funcionário que já está desmotivado.

Raridade, mas quando acontece é por parte de algum funcionário que já está desmotivado.

R3

Não, todos ficam sabendo que precisam dar um pouco mais de si mesmo por um período.

Não, todos ficam sabendo que precisam dar um pouco mais de si mesmo por um período.

R4

Sim, quando sai alguém do setor dividimos as tarefas da pessoa que saiu com a equipe para não faltarem
mercadorias nas gondulas. A atenção tem que ser redobrada, se for preciso trocarmos algumas tarefas
encaixando cada um na tarefa que destacar.

Sim, quando sai alguém do setor dividimos as tarefas da pessoa que saiu com a equipe para não faltarem
mercadorias nas gondulas. A atenção tem que ser redobrada, se for preciso trocarmos algumas tarefas
encaixando cada um na tarefa que destacar.

R5

Individualmente em algumas pessoas que são próxima dos demitidos e na equipe quando acham que a
atitude de dispensa foi errada. Isso ocorre quando a equipe está viciada em erros, indisciplina e não
querem mudar sua rotina e formas de trabalho.

Individualmente em algumas pessoas que são próxima dos demitidos e na equipe quando acham que a
atitude de dispensa foi errada. Isso ocorre quando a equipe está viciada em erros, indisciplina e não
querem mudar sua rotina e formas de trabalho.

R6

Não, na maioria das demissões no meu setor são pelos os próprios funcionários.

Não, na maioria das demissões no meu setor são pelos próprios funcionários.

R7

Sim, devido a certos processos as vezes não se dá o acompanhamento necessário ao funcionário.

Sim, devido a certos processos as vezes não se dá o acompanhamento necessário ao funcionário.

R8

Individualmente sim, temos que nos dedicar mais para os novatos que acaba sobrecarregando alguns
colaboradores.

Individualmente sim, temos que nos dedicar mais para os novatos que acaba sobrecarregando alguns
colaboradores.

R9

Não, pelo contrário, os colaboradores se sentem mais motivados pois o novato, estará em busca de querer
aprender e os demais se sentirem em poder mostrar o que sabem.

Não, pelo contrário, os colaboradores se sentem mais motivados pois o novato, estará em busca de querer
aprender e os demais se sentirem em poder mostrar o que sabem.

R10

Sim, quando não há contratação imediata impactará na operação e sobrecarrega a equipe.

Sim, quando não há contratação imediata impacta na operação e sobrecarrega a equipe.

R11

Sim, quando ocorre esta troca entre os funcionários, os que ficam na empresa ficam sobrecarregados e os
que chegam depois precisam se adaptar ao serviço, o que ocorre nesse caso é a queda da produtividade.

Sim, quando ocorre esta troca entre os funcionários, os que ficam na empresa ficam sobrecarregados e os
que chegam depois precisam se adaptar ao serviço, o que ocorre nesse caso é a queda da produtividade.

R12

Sim. Pois os funcionários já treinados que agrega muito a equipe acabam enfraquecendo quando decidem Sim. Pois os funcionários já treinados que agrega muito a equipe acabam enfraquecendo quando decidem
sair. A equipe fica um pouco abalada, porem logo eu já coloco um outro multiplicador no setor, sempre
sair. A equipe fica um pouco abalada, porem logo eu já coloco um outro multiplicador no setor, sempre com
com injeção de ânimo e visão positiva.
injeção de ânimo e visão positiva.

R13

Não.

Não.

R14

Sim, porque todos ficam preocupados e pensam que vai ter mais dispensa.

Sim, porque todos ficam preocupados e pensam que vai ter mais dispensa.

R15

Sim, pois um funcionário treinado e mais comprometido, com mais tempo de empresa já está direcionado Sim, pois um funcionário treinado e mais comprometido, com mais tempo de empresa já está direcionado e
e sua produtividade é bem maior.
sua produtividade é bem maior.

R16

Não. Não vejo queda no desempenho das pessoas, porque temos uma equipe bem comprometida com as
ações, passamos um pouco de dificuldade, mais tentamos manter a produtividade alta.

Não vejo queda no desempenho das pessoas, porque temos uma equipe bem comprometida com as ações,
passamos um pouco de dificuldade, mais tentamos manter a produtividade alta.

R17

Nem sempre, se houver acompanhamento do novato introduzindo-o na equipe com estímulo.

Nem sempre, se houver acompanhamento do novato introduzindo-o na equipe com estímulo.

R18

Sim. Queda em primeiro momento, mas essa queda se reverte em ganho, quando ocorre o tratamento de
demanda, ou seja, no primeiro instante a uma sobrecarga em determinadas tarefas, o que posteriormente
se reverte em ganho de tempo, pois tal processo de produção se torna mais fácil, e já começa a surgir a
partir desse momento o desenvolvimento de novas habilidades da equipe.

Sim. Queda em primeiro momento, mas essa queda se reverte em ganho, quando ocorre o tratamento de
demanda, ou seja, no primeiro instante a uma sobrecarga em determinadas tarefas, o que posteriormente
se reverte em ganho de tempo, pois tal processo de produção se torna mais fácil, e já começa a surgir a
partir desse momento o desenvolvimento de novas habilidades da equipe.

R19

Isso é muito relativo ao nível de turnover, quando acontece muitos casos em um curto período de tempo,
sobrecarrega as funcionárias presente no setor.

Isso é muito relativo ao nível de turnover, quando acontece muitos casos em um curto período de tempo,
sobrecarrega as funcionárias presente no setor.

R20

Sim, o funcionário acaba trabalhando mais, gerando desgaste natural.

Sim, o funcionário acaba trabalhando mais, gerando desgaste natural.

Sim. Trezes líderes percebem impacto no desempenho ou produtividade de funcionários ou de toda a equipe. Oito disseram que é porque o turnover acarreta sobrecarga de trabalho para os demais. Dois apontam
que a perda de mão de obra qualificada, de funcionários experientes que agregam no trabalho, é fator que enfraquece a equipe.
Análises
Não. Quatro líderes não percebem impacto no desempenho ou produtividade de seus funcionários ou de toda a equipe, sendo que dois deles percebem que alguns funcionários se tornam até mais comprometidos e
motivados.

DSC1

Sim. Com um número menor de funcionários, o setor fica sobrecarregado. O funcionário acaba trabalhando mais, gerando desgaste natural. Além disso um funcionário treinado e mais comprometido, com mais tempo
de empresa já está direcionado tem a produtividade bem maior. A produtividade também diminui porque todos ficam preocupados e pensam que vai ter mais dispensa.

DSC2

Não. Todos ficam sabendo que precisam dar um pouco mais de si mesmo por um período. Os colaboradores se sentem mais motivados pois o novato, estará em busca de querer aprender e os demais se sentirem em
poder mostrar o que sabem.
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Apêndice Z – Quadro DSC 10 – Líderes

Os custos que ocorrem em função do turnover na opinião dos líderes :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Custos de desligamento, custos de contratação e custos de mão de obra.

Custos de desligamento, custos de contratação e custos de mão de obra.

R2

Altos custos de contratação e formação.

Altos custos de contratação e formação.

R3

Sobrecarrega os que ficam no setor, pois a loja não pode parar,
fora o custo financeiro.

Sobrecarrega os que ficam no setor, fora o custo financeiro.

R4

Não é vantajoso para a empresa, ter uma rotatividade de funcionários
Não é vantajoso para a empresa, ter uma rotatividade de funcionários alta tendo custos tanto na
alta tendo custos tanto na dispensa , quanto no tempo de seleção para contratar, acompanhar e treinar nas tarefas do setor. dispensa , quanto no tempo de seleção para contratar, acompanhar e treinar.

R5

Os custos financeiros e o tempo perdido e qualificar e preparar
um colaborador para o trabalho e não vermos resultado.

Os custos financeiros e o tempo perdido e qualificar e preparar
um colaborador para o trabalho e não vermos resultado.

R6

As vezes mandamos funcionários bons embora por falta de motivação por parte da empresa.

As vezes mandamos funcionários bons embora por falta de motivação por parte da empresa.

R7

Financeiro e tempo.

Financeiro e tempo.

R8

A empresa tem um custo alto no desligamento de um funcionário e um outro custo na contratação.

Custo alto com desligamentos e outro custo na contratação.

R9

Gastos em questões financeiras, perda de tempo em procurar outra vaga, quebra de vínculo com a empresa.

Gastos em questões financeiros, tempo para procurar outro candidato para a vaga, quebra de vínculo
com a empresa.

R10

Oneração na folha de pagamento e impostos.

Oneração na folha de pagamento e impostos.

R11

Primeiro custo financeiro e segundo custo de tempo gasto com treinamento de novos funcionários.

Custo financeiro e segundo custo de tempo gasto com treinamento de novos funcionários.

R12

São vários os custos tanto para empresa, quanto para o setor, equipe, treinamentos, contratação e demissão.

São vários os custos tanto para empresa, quanto para o setor, equipe, treinamentos, contratação e
demissão.

R13

Custos contábeis consideráveis, talvez o mais elevado seja com contratações e admissões.

Custos contábeis consideráveis, talvez o mais elevado seja com contratações e admissões.

R14

De ter que estruturar a equipe novamente e a chegada de um novo colaborados a adaptação.

Ter que estruturar a equipe novamente e a chegada de um novo colaborados a adaptação.

R15

Perda de produtos e qualidade dos produtos, isso não tem preço. Custo com uniformes, transportes e alimentação.

Perda de produtos e qualidade isso não tem preço. Custo com uniformes, transportes e alimentação.

R16

Em cada setor da empresa quando acontece o turnover o custo é muito alto, dependendo do profissional que esteja nessa
situação, porque cada um tem sua parcela de contribuição profissional e técnica para a empresa.

Em cada setor da empresa quando acontece o turnover o custo é muito alto, dependendo do
profissional que esteja nessa situação, porque cada um tem sua parcela de contribuição profissional e
técnica para a empresa.

R17

Impostos, rescisão e o tempo investido.

Impostos, rescisão e o tempo investido.

R18

Rescisão contratual, Vale transporte, reposição de novos colaboradores, treinamentos para os admitidos.

Rescisão contratual, Vale transporte, reposição de novos colaboradores, treinamentos para os
admitidos.

R19

Desgaste da equipe. Insuficiência no atendimento ao cliente. Custos financeiros.

Desgaste da equipe. Insuficiência no atendimento ao cliente. Custos financeiros.

R20

Abrir novos processos de seleção, novos treinamentos, ter mais tempo para orientar e acompanhar.

Abrir novos processos de seleção, novos treinamentos, ter mais tempo para orientar e acompanhar.

Análises

DSC1

Oito líderes acreditam que os custos ocorrem em função de novas contratações e seis líderes apontam também os custos com as rescisões. Oito líderes mencionam custos financeiros em geral. Seis lembram do investimento de
tempo para capacitação / treinamento de novos colaboradores.

Considero que os custos de desligamento e custos de contratação, custos financeiros e de tempo para qualificar, treinar e preparar um novo colaborador para o trabalho, custo com uniformes, impostos, transportes e
alimentação. Oneração na folha de pagamento com custos contábeis consideráveis, talvez o mais elevado seja com contratações e admissões.
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Apêndice AA – Quadro DSC 11 – Líderes
Políticas de recursos humanos que auxiliam na gestão do turnover na opinião dos líderes :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

O Departamento de Recursos Humanos tenta reter o funcionário
mudando de loja, horário, etc.

O Departamento de Recursos Humanos tenta reter o funcionário mudando de
loja, horário, etc.

R2

Receber bem e Avaliação do período de experiência.

Receber bem e Avaliação do período de experiência.

R3

Intervenção de uma pessoa responsável por nos ajudar a conversar com
o funcionário, pois as vezes não falam com os líderes, e sim com uma
analista de Recursos Humanos.

Intervenção de uma pessoa responsável por nos ajudar a conversar com o
funcionário, pois as vezes não falam com os líderes, e sim com uma analista
de Recursos Humanos.

R4

Intervenção para conversar com o funcionário junto com o RH, projeto
receber bem, os treinamentos, plano de saúde, salários diferenciados.
Exemplo : o nível salarial que é um aumento significante e estimula o
funcionário a buscar este aumento.

Intervenção junto ao RH, Receber bem, treinamentos, plano de saúde,
salários diferenciados, o nível salarial que é um aumento significante
estimula o funcionário a buscar este aumento.

R5

A política de intervenção com a psicóloga da empresa e a oportunidade
do colaborador dividir sua situação com outras pessoas e não ficar
preso a alguma insatisfação com o líder.

A política de intervenção com a psicóloga da empresa e a oportunidade do
colaborador dividir sua situação com outras pessoas e não ficar preso a
alguma insatisfação com o líder.

R6

Salário, pois os funcionários não estão satisfeitos.

Salário, pois os funcionários não estão satisfeitos.

R7

Os treinamentos realizados e as Analistas de RH.

Os treinamentos realizados e as Analistas de RH.

R8

Nas intervenções, acompanhamento com os colaboradores.

Intervenções, acompanhamento, colaboradores.

R9

Desenvolver os líderes.

Desenvolver os líderes.

R10

Treinamentos, treinamentos com as analistas, benefícios e feedback.

Treinamentos, treinamentos com as analistas, benefícios e feedback.

R11

As psicólogas nas lojas quando fazem a intervenção com os
funcionários auxiliam bastante para que o funcionário tenha outra
visão do seu trabalho dentro da empresa.

As psicólogas nas lojas quando fazem a intervenção com os funcionários
auxiliam bastante para que o funcionário tenha outra visão do seu trabalho
dentro da empresa.

R12

Faço interface com a analista de loja e gerente de loja.

Interface com a analista e gerente de loja.

R13

Não tenho opinião.

Não tenho opinião.

R14

O importante que nesta empresa temos uma equipe de RH muito
competente que nos da respaldo e nos auxiliam no que for preciso.
Estão de parabéns.

O importante que nesta empresa temos uma equipe de RH muito
competente que nos da respaldo e nos auxiliam no que for preciso. Estão de
parabéns.

R15

Sempre de portas abertas, onde a psicóloga vem conversar com o
colaborador para fazer intervenção e retenção.

Sempre de portas abertas, onde a psicóloga vem conversar com o colaborador
para fazer intervenção e retenção.

R16

Fazendo intervenção e conversando com os colaboradores. É uma
relação de recuperação das pessoas que executam maravilhosos
trabalhos.

Fazendo intervenção e conversando com os colaboradores. É uma relação de
recuperação das pessoas que executam maravilhosos trabalhos.

R17

Intervenção.

Intervenção.

R18

Uma ferramenta que considero importantíssima é o "Receber Bem",
Uma ferramenta que considero importantíssima é o "Receber Bem", que se
que se torna um indicador de tendência, expectativa do colaborador
torna um indicador de tendência, expectativa do colaborador quanto ao seu
quanto ao seu futuro na organização e de como esse funcionário está
futuro na organização e de como esse funcionário está sendo recebido.
sendo recebido.
APE, que serve para pontuar a liderança e também o
APE, que serve para pontuar a liderança e também o seu colaborador quanto
seu colaborador quanto ao desempenho de ambos, cada um em sua
ao desempenho de ambos, cada um em sua atribuição. Em minha experiência
atribuição. Em minha experiência de mercado, não encontrei
de mercado, não encontrei ferramentas similares a essa.
ferramentas similares a essa.

R19

Intervenção do RH. Avaliação de transferências entre lojas.

Intervenção do RH. Avaliação de transferências entre lojas.

R20

O acompanhamento da analista de RH, as possibilidades de mudanças
entre setores, para reter o funcionário. Os treinamentos de reciclagem.

O acompanhamento da analista de RH, as possibilidades de mudanças entre
setores. Os treinamentos de reciclagem.

Análises

DSC1

Três respondentes acreditam que o projeto Receber bem é uma política importante do RH. Quatorze respondentes falam que a intervenção de um
profissional de RH os auxilia de forma muito positiva na gestão. Três respondentes falam das transferências de lojas e / ou setores. Dois
respondentes citaram a Avaliação do período de experiência como sendo uma importante ferramenta de auxílio a gestão. Cinco respondentes
sinalizaram os treinamentos como sendo uma política de auxilio a gestão. Três respondentes citaram os salários e benefícios como sendo uma
ferramenta importante na gestão. Um Líder não tem opinião formada sobre essa questão.

Considero que a intervação do RH junto aso funcionários, o projeto Receber bem, as possibilidades de transferências de lojas e / ou setores, avaliação
do período de experiência, o acompanhamento da analista de rh, os treinamentos e os salários e benefícios são uma ferramenta importante na
gestão.
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Apêndice AB – Quadro DSC 12 – Líderes
Ações do recursos humanos que podem melhorar visando à redução do turnover na opinião dos líderes :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Aumentar os benefícios da empresa.

Aumentar os benefícios da empresa.

R2

Maior agilidade no processo de contratação.

Maior agilidade no processo de contratação.

R3

Na hora da contratação, dar um pouco mais de atenção nas pessoas que são indicadas pelos líderes, as vezes são Na hora da contratação, dar um pouco mais de atenção nas pessoas que são indicadas pelos líderes, as vezes são pessoas
pessoas que já trabalharam na empresa.
que já trabalharam na empresa.

R4

Dar oportunidade para os funcionários que possuem mais de dois anos de empresa possuir o plano de saúde
Unimed. Fazer com que os líderes venham a ouvir e valorizar mais o que o funcionário tem a dizer, que as vezes
tem sugestões muito boas para a empresa ou precisa de ajuda; que os gerentes ouvirem os funcionários na
ausência do líder direto.

Oportunidade para os funcionários que possuem mais de dois anos de empresa possuir o plano de saúde Unimed. Fazer
com que os líderes venham a ouvir e valorizar mais o que o funcionário tem a dizer, que as vezes tem sugestões muito
boas para a empresa ou precisa de ajuda; que os gerentes ouvirem os funcionários na ausência do líder direto.

R5

Ser mais participativo com os colaboradores fazendo pesquisa de satisfação e procurando saber qual a
necessidade para melhoria do trabalho de cada um. Isso deve ser rotina e não somente quando o funcionário
apresenta problemas.

Ser mais participativo com os colaboradores fazendo pesquisa de satisfação e procurando saber qual a necessidade para
melhoria do trabalho de cada um. Isso deve ser rotina e não somente quando o funcionário apresenta problemas.

R6

Dar mais oportunidade de crescimento aos funcionários.

Dar mais oportunidade de crescimento aos funcionários.

R7

Executando não só para a chefia mas também para o funcionário treinando-os bimestrais ou trimestrais para
demonstrar o quanto ele é importante para a empresa.

Executando não só para a chefia mas também para o funcionário treinando-os bimestrais ou trimestrais para demonstrar o
quanto ele é importante para a empresa.

R8

Um acompanhamento mais profundo com os colaboradores.

Acompanhamento mais profundo com os colaboradores.

R9

Estar mais presente nas lojas, ouvir ambas as partes ( líderes/colaboradores).

Estar mais presente nas lojas, ouvir ambas as partes ( líderes/colaboradores).

R10

Acompanhamento de funcionários e observação dos funcionários.

Acompanhamento de funcionários e observação dos funcionários.

R11

Acho que mostrar para o funcionário quais são os benefícios de se trabalhar em uma empresa como o Verdemar
e tenta colocar o funcionário em uma função onde ele tenha alguma experiência fora do Verdemar.

Acho que mostrar para o funcionário quais são os benefícios de se trabalhar em uma empresa como o Verdemar e tenta
colocar o funcionário em uma função onde ele tenha alguma experiência fora do Verdemar.

R12

Acredito que a redução da jornada de trabalho aos finais de semana.

Redução da jornada de trabalho aos finais de semana.

R13

Diagnosticar as causas e combatê-los de forma sistêmica e organizada, importante também é continuar de forma Diagnosticar as causas e combatê-los de forma sistêmica e organizada, importante também é continuar de forma incisiva
incisiva os treinamentos dos gestores.
os treinamentos dos gestores.

R14

Continuar dando atenção necessária a cada caso, e orientando para melhorar o entendimento dos
acontecimentos.

Continuar dando atenção necessária a cada caso, orientando para melhorar o entendimento dos acontecimentos.

R15

Estudar uma escala mais flexível para os finais de semana, pois hoje quem trabalha no comércio não tem vida
social.

Estudar uma escala mais flexível para os finais de semana, pois hoje quem trabalha no comércio não tem vida social.

R16

Não tenho opinião quanto ao Recursos Humanos, mais sim quanto aos profissionais que não sabem o que
querem na vida.

Não tenho opinião quanto ao Recursos Humanos, mais sim quanto aos profissionais que não sabem o que querem na
vida.

R17

Selecionar melhor os candidatos, Aplicar testes e ter acompanhamento mais de perto no período de
experiência.

Selecionar melhor os candidatos, Aplicar testes e ter acompanhamento mais de perto no período de experiência.

R18

Não sei ao certo se foi estratégico mais vejo como negativo o fato do TBI ser monitorado em 1 dia, seria mais
Vejo como negativo o fato do TBI ser monitorado em 1 dia, seria mais proveitoso, que ocorresse em 1 dia e meio, pois a
proveitoso, que ocorresse em 1 dia e meio, pois a cada de informações é imensa e as vezes muito conteúdo se
cada de informações é imensa e as vezes muito conteúdo se perde, considero muito importante que os colaboradores
perde, considero muito importante que os colaboradores saem do TBI totalmente esclarecidos e com normas e
saem do TBI totalmente esclarecidos e com normas e atribuições bem definidas. Mais atenção com as historias individuais
atribuições bem definidas. Mais atenção com as historias individuais dos novatos, não que isso hoje não ocorra,
dos novatos, não que isso hoje não ocorra, mais melhorar o processo investigando e descobrindo potencialidades.
mais melhorar o processo investigando e descobrindo potencialidades.

R19

Não opinou.

Não opinou.

R20

Redução do horário de domingo e benefício como cesta básica. Contratação de pessoas mais capacitadas.

Redução do horário de domingo e benefício como cesta básica. Contratação de pessoas mais capacitadas.

Análises

Quatro respondentes acreditam que as ações do RH que podem melhorar é a gestão dos benefícios, como plano de saúde e cestas básicas, três respondentes citam que a redução de jornada nos finais de semana ajudariam a reduzir o
turnover, quatro respondentes citaram o processo de seleção e contratação agíl e acertivo como sendo uma oportunidade de redução no turnover, além disso, um respondente fala da indicação dos gestores para funcionarios
trabalharem na empresa, que é um processo que requer mais atenção. Dois respondentes falam do papel do líder, no sentido de serem mais participativos e saberem ouvir e valorizar mais os funcionários. Três gestores sinalizam os
treinamentos como sendo uma ação que ainda pode melhorar para reduzir o turnover. Um respondente sinaliza oferecer oportunidade de crescimento como sendo uma ação importante, visando redução do turnover. Um respondente
sinaliza o diagnostico de causas e o combate das mesmas. Dois respondentes sinalizam o acompanhamento do funcionário como sendo uma ação importante por parte do RH.

DSC1

Considero que as ações do RH que podem melhorar é a gestão dos benefícios, como plano de saúde e cestas básicas, a redução de jornada nos finais de semana, o processo de seleção e contratação agíl e acertivo, além disso, a indicação
dos gestores para funcionarios trabalharem na empresa, que é um processo que requer mais atenção, assim como o papel do líder, no sentido de serem mais participativos e saberem ouvir e valorizar mais os funcionários, os
treinamentos como sendo uma ação que ainda pode melhorar para reduzir o turnover, oferecer oportunidade de crescimento como sendo uma ação importante, visando redução do turnover, diagnostico de causas e o combate dos
motivos de aumento de turnover, o acompanhamento do funcionário como sendo uma ação importante por parte do RH.
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Apêndice AC – Quadro DSC 13 – Líderes
O que motiva os funcionários a permanecer na empresa na opinião dos líderes :
Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Plano de carreira, ambiente de trabalho e salário.

Plano de carreira, ambiente de trabalho e salário.

R2

Salário diferenciado.

Salário diferenciado.

R3

Salário e oportunidade de crescimento.

Salário e oportunidade de crescimento.

R4

E quando se sentem valorizados em confiar tarefas e reconhecermos o seu potencial; fazer com que a equipe vem Quando se sentem valorizados em confiar tarefas e reconhecermos o seu potencial; fazer com que a equipe vem
esteja sempre unida; o líder tem que ser um líder presente e atento no acompanhamento para ajudar e orientar a esteja sempre unida; o líder tem que ser um líder presente e atento no acompanhamento para ajudar e orientar a sua
sua equipe; salários diferenciados; acompanhamento do RH; Plano de saúde que é benefício para o funcionário e
equipe; salários diferenciados; acompanhamento do RH; Plano de saúde que é benefício para o funcionário e sua
sua família; sentir se importante e valorizado pelo seu líder direto e pela gerência de loja.
família; sentir se importante e valorizado pelo seu líder direto e pela gerência de loja.

R5

Ter uma empresa e salário diferenciados no mercado e uma grande maioria a amizade pois muitos tem os
colaboradores como família.
Se tivesse o horário de domingo reduzido de trabalho, ficariam mais satisfeitos.

Ter uma empresa e salário diferenciados no mercado e uma grande maioria a amizade pois muitos tem os
colaboradores como família.
Se tivesse o horário de domingo reduzido de trabalho, ficariam mais satisfeitos.

R6

Nível anualmente.

Nível anualmente.

R7

Seriedade, transparência, condições financeiras e receptividade na empresa.

Seriedade, transparência, condições financeiras e receptividade na empresa.

R8

O compromisso pessoal deles e o compromisso da empresa com eles.

O compromisso pessoal deles e o compromisso da empresa com eles.

R9

Salário.

Salário.

R10

Reconhecimento, motivação, beneficios, gestão bem feita e feed back.

Reconhecimento, motivação, beneficios, gestão bem feita e feed back.

R11

Primeiramente o salário diferenciado e a recepção dada pela equipe, além das oportunidades de crescimento que
a empresa proporciona.

Primeiramente o salário diferenciado e a recepção dada pela equipe, além das oportunidades de crescimento.

R12

Motivação vem de gostar do que faz e onde faz. Ter um líder que aponte onde devemos chegar, estipular metas e Ter um líder que aponte onde devemos chegar, estipular metas e quando alcançadas mostrar a todos com entusiasmo
quando alcançadas mostrar a todos com entusiasmo o que foi feito por uma equipe, vejo que valoriza bastante.
o que foi feito por uma equipe, vejo que valoriza bastante.

R13

Possibilidade de crescimento, RI, e por se tratar de ser uma empresa de alta estrutura e que honra seus
Possibilidade de crescimento, RI, e por se tratar de ser uma empresa de alta estrutura e que honra seus
compromissos, o Verdemar é uma empresa segura que honra todos os seus compromissos com seus colaboradores. compromissos, o Verdemar é uma empresa segura que honra todos os seus compromissos com seus colaboradores.

R14

Bom relacionamento do líder com a equipe. Incentivo e atenção, líder mostrar o seu comprometimento e trabalho, Bom relacionamento do líder com a equipe. Incentivo e atenção, líder mostrar o seu comprometimento e trabalho, e a
e a equipe respondendo com o mesmo.
equipe respondendo com o mesmo.

R15

Qualidade de vida. Sálario bom. Boa liderança. Equipe.

Qualidade de vida. Sálario bom. Boa liderança. Equipe.

R16

Ambiente de trabalho. Salário atraente. Estrutura. Plano de carreira. Promoção de cargos.

Ambiente de trabalho. Salário atraente. Estrutura. Plano de carreira. Promoção de cargos.

R17

Uma gestão clara, de mão dupla, com metas e motivação.

Uma gestão clara, de mão dupla, com metas e motivação.

R18

Atenção nos problemas pessoais e profissionais. O ambiente de trabalho bem tranquilo. Estrutura de qualidade.
Oportunidades de crescimento. Sálario oferecido acima da média do mercado.

Atenção nos problemas pessoais e profissionais. O ambiente de trabalho bem tranquilo. Estrutura de qualidade.
Oportunidades de crescimento. Sálario oferecido acima da média do mercado.

R19

Condições de trabalho, reconhecimento e acompanhamento.

Condições de trabalho, reconhecimento e acompanhamento.

R20

O reconhecimento do seu trabalho, salário diferenciado.

O reconhecimento do seu trabalho, salário diferenciado.

Análises

Dezesseis respondentes sinalizaram que o salário e o reconhecimento financeiro é um fator motivacional que faz com que o funcionário permaneça na empresa. Dez respondentes falam da possibilidade de crescimento profissional
com acompanhamento, oportunidades e reconhecimento. Nove respondentes falam do ambiente de trabalho, com uma equipe unida, receptiva, boas condições de trabalho são muito importantes. Um respondente fala do Plano de
saúde, de uma liderança presente, do acompanhento do RH, com sendo importante. Um respondente fala da amizade e do horário de domingo reduzido. Um respondente fala do nível anual, como sendo o que motiva o funcionário a
permanecer na empresa.Um respondente fala do compromisso pessoal deles e o compromisso da empresa com eles. Um respondente fala da gestão bem feita e feed back. Um respondente fala do RI, empresa de alta estrutura. Um
respondente fala de uma gestão clara, de mão dupla, com metas e motivação.

DSC1

Considero que o salário, o plano de carreira, com possibilidade de crescimento com acompanhamento e reconhecimento, o ambiente de trabalho, uma equipe unida e receptiva, boas condições de trabalho, plano de saúde, de uma
liderança presente, o acompanhento do RH, as amizade e do horário de domingo reduzido, nível anual, atenção nos problemas pessoais e profissionais também são fatores motivacionais que fazem com que os funcionários
permaneçam na empresa.
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Apêndice AD – Quadro DSC 14 – Líderes
O que faz os líderes permanecerem na empresa :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Plano de carreira e crescimento profissional.

Plano de carreira e crescimento profissional.

R2

Oportunidade de crescimento e salário diferenciado.

Oportunidade de crescimento e salário diferenciado.

R3

Oportunidade de crescimento e faço o que eu gosto.

Oportunidade de crescimento e faço o que eu gosto.

R4

Eu gosto de trabalhar no Verdemar, pois é uma empresa sólida, que me proporciona oportunidades de Eu gosto de trabalhar no Verdemar, pois é uma empresa sólida, que me proporciona oportunidades de
crescimento e estabilidade financeira, além de outros benefícios que são fornecidos pela empresa.
crescimento e estabilidade financeira, além de outros benefícios que são fornecidos pela empresa.
Enquanto eu estiver na empresa quero dedicar e pretendo crescer mais profissionalmente, quero
Enquanto eu estiver na empresa quero dedicar e pretendo crescer mais profissionalmente, quero
abraçar as oportunidades que surgirem.
abraçar as oportunidades que surgirem.

R5

A oportunidade de crescimento, encarar novos desafios e fazer parte de uma empresa diferenciada.
Os amigos e companheiros de trabalho completam a satisfação.

Oportunidade de crescimento, encarar novos desafios e fazer parte de uma empresa diferenciada. Os
amigos e companheiros de trabalho completam a satisfação.

R6

Tento fazer o melhor para buscar um cargo de gerência.

Tento fazer o melhor para buscar um cargo de gerência.

R7

Gosto do que faço e sempre à um desafio.

Gosto do que faço e sempre à um desafio.

R8

Construi muita coisa na minha vida e a empresa me ajudou muito me deu oportunidades, aprendi
muito na empresa.

Construi muita coisa na minha vida e a empresa me ajudou muito me deu oportunidades, aprendi
muito na empresa.

R9

Primeiro lugar é porque eu gosto do que faço. Segundo é a confiança que a empresa tem em mim, a
liberdade para trabalhar e sempre fazer o melhor.

Primeiro lugar é porque eu gosto do que faço. Segundo é a confiança que a empresa tem em mim, a
liberdade para trabalhar e sempre fazer o melhor.

R10

O reconhecimento da empresa, os beneficios e a preocupação que a empresa tem com os
funcionários.

O reconhecimento da empresa, os beneficios e a preocupação que a empresa tem com os
funcionários.

R11

Porque é uma ótima empresa para se trabalhar, onde as pessoas com quem trabalho no dia a dia e as
oportunidades de aprendizado e crescimento profissional que a empresa oferece.

É uma ótima empresa para se trabalhar, pessoas, oportunidades de aprendizado e crescimento
profissional que a empresa oferece.

R12

Os valores que a empresa me repassa. O respeito que me é dado dia-a-dia. Os treinamentos que
agregam muitos valores para minha carreira.

Os valores que a empresa me repassa. O respeito que me é dado dia-a-dia. Os treinamentos que
agregam muitos valores para minha carreira.

R13

Faço o que gosto "atender", entrei aqui para isso, tenho objetivo de ter a melhor equipe e acredito
que isso já está acontecendo, sou apaixonado pelos meus clientes, gosto muito da minha equipe e eu
estou trabalhando muito para me tornar um líder cada dia mais inspirador.

Faço o que gosto " atender" , objetivo de ter a melhor equipe, apaixonado pelos meus clientes, gosto
da minha equipe, estou trabalhando muito para me tornar líder cada dia mais inspirador.

R14

Gosto muito de trabalhar, e em todas as empresas que já trabalhei sempre me doei, vesti literalmente
a camisa porque me ensinaram tudo que sei, nunca tinha trabalhado em comercio e me deram a
oportunidade, entrei como promotora de vendas e hoje estou como encarregada, fruto do meu
trabalho, mas também de uma visão que a empresa tem diferenciada para com seus colaboradores. A
empresa me incentiva e me da total liberdade para mostrar o meu trabalho.

Gosto muito de trabalhar, sempre me doei; me deram a oportunidade, fruto do meu trabalho, mas
também de uma visão diferenciada para com seus colaboradores. A empresa me incentiva e me dá
total liberdade para mostrar o meu trabalho.

R15

Gestão de patrimônio. Salário. Gostar do que eu faço.

Gestão de patrimônio. Salário. Gostar do que eu faço.

R16

Tenho objetivo na vida, gosto do que faço e trabalho com dedicação. Acho a empresa muito boa em
todos os sentidos, por isso estou nela até hoje.

Tenho objetivo na vida, gosto do que faço e trabalho com dedicação. Acho a empresa muito boa em
todos os sentidos, por isso estou nela até hoje.

R17

Possibilidade de crescimento.

Possibilidade de crescimento.

R18

R19

Gosto do que faço, gosto da empresa Verdemar, faço parte da historia da empresa, e cresci muito com Gosto do que faço, gosto da empresa Verdemar, faço parte da historia da empresa, e cresci muito com
ela, tenho uma gerencia que auxilia nas minhas demandas e também o RH, que me capacita e me
ela, tenho uma gerencia que auxilia nas minhas demandas e também o RH, que me capacita e me
atualiza com as novas tendências, além ainda das oportunidades de crescimento.
atualiza com as novas tendências, além ainda das oportunidades de crescimento.

Possibilidade de crescimento e reconhecimento do bom trabalho executado.

Possibilidade de crescimento e reconhecimento do bom trabalho executado.

R20

Amo o que eu faço, ter reconhecimento do meu trabalho, saber que a empresa está crescendo e pode Amo o que eu faço, ter reconhecimento do meu trabalho, saber que a empresa está crescendo e pode
oferecer oportunidades de crescimento a todos funcionários.
oferecer oportunidades de crescimento.

Análises

Onze respondentes falaram da oportunidade de crescimento. Um respondente fala de plano de carreira, Um respondente fala de salário diferenciado. Seis respondentes falam de fazer o que gosta. Um
respondente fala de a empresa ser sólida, com estabilidade financeira. Um respondente fala de novos desafios, de um respondentes da empresa diferenciada, amigos e companheiros de trabalho,
satisfação. Um respondente diz fazer o melhor para conseguir ser gerente. Um respondente disse que a empresa o ajudou muito e me deu oportunidade, aprendi muito na empresa. Um respondente fala da
confiança que a empresa tem em mim, liberdade para trabalhar e sempre fazer o melhor. Um respondente fala da visão diferenciada para com seus colaboradores e que a empresa a incentiva e dá total
liberdade para mostrar o trabalho.

DSC1

Considero que o que me faz ficar na empresa é a oportunidade de crescimento profissional, salário diferenciado, porque faço o que gosto, estou em uma empresa sólida, estável financeiramente, com
benefícios, gosto da minha equipe, empresa tem visão diferenciada para com seus colaboradores, me incentiva, me dá liberdade para mostrar meu trabalho, RH me auxilia nas minhas demandas, me
capacita, reconhece meu trabalho, tenho amigos e colegas de trabalho que completam essa satisfação, tento fazer o melhor para buscar um cargo de gerência, sempre há um desafio, a empresa me ajudou
muito, há oportunidades, aprendi muito, a empresa me reconhece, preocupação que a empresa tem com os funcionários, uma ótima empresa para trabalhar, com valores, respeito, treinamento.
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Apêndice AE - Quadro DSC 15 – Líderes
O que faria os líderes sairem da organização Verdemar :

Respondentes

Expressões chaves

Ideias Centrais

R1

Uma proposta melhor de salário.

Uma proposta melhor de salário.

R2

Necessidade pessoal.

Necessidade pessoal.

R3

Somente se um dia eu me formar em direito.

Somente se um dia eu me formar em direito.

R4

Se algum dia eu não me sentir satisfeito ou me sentir desvalorizado ou
mesmo perceber que a empresa não me oferece mais a oportunidades
de crescimento profissional.

Eu não me sentir satisfeito, desvalorizado, perceber que a empresa não
oferece mais oportunidade de crescimento profissional.

R5

Acho que quando não estivesse mais atendendo as necessidades da
empresa e surgisse uma nova oportunidade de trabalho.

Acho que quando não estivesse mais atendendo as necessidades da
empresa e surgisse uma nova oportunidade de trabalho.

R6

Proposta de salário melhor e oportunidade de crescimento profissional.

Proposta de salário melhor e oportunidade de crescimento
profissional.

R7

Incompetência da administração.

Incompetência da administração.

R8

O fato de eu e minha família não sermos de Belo Horizonte pesa muito,
hoje moro sozinho aqui em BH, e isso contaria muito para a minha vida
pessoal e familiar, e que mexeria em minha vida profissional.

Vida pessoal e familiar.

R9

Quando eu desgostar de atuar no comércio.

Desgostar de atuar no comércio.

R10

Não tenho essa resposta.

Não tenho essa resposta.

R11

No que depender de mim nada.

No que depender de mim nada.

R12

Uma oportunidade na minha área de formação. "realização profissional".

Oportunidade na minha área de formação. "realização profissional".

R13

Ver meus resultados ignorados pela minha chefia (supervisores,
gerentes) por questões que eu perceba que serem pessoais (afinidade). Resultados ignorados pela chefia por questões pessoais. Na empresa e
Ex: estou a 2 anos e 5 meses na empresa e só tive um Feed back que
só tive um Feed back que deixou a desejar. Quero fazer o melhor, dar o
deixou a desejar. Quero fazer o melhor, dar o melhor de mim é minha
melhor de mim é minha obrigação e faço com muito prazer, um elogio
obrigação e faço com muito prazer, um elogio as vezes faz bem e
as vezes faz bem e estimula.
estimula.

R14

Uma proposta melhor.

Uma proposta melhor.

R15

Desmotivação. Convite de outra empresa que tenha o mesmo porte do
Verdemar.

Desmotivação. Convite de outra empresa que tenha o mesmo porte do
Verdemar.

R16

Melhor proposta de trabalho.

Melhor proposta de trabalho.

R17

Falta de reconhecimento profissional.

Falta de reconhecimento profissional.

R18

Oportunidade no mercado na minha formação.

Oportunidade no mercado na minha formação.

R19

Minha família.

Minha família.

R20

Não ter oportunidade de crescimento, pois faço meu melhor, meu
objetivo é ser gerente do Verdemar.

Não ter oportunidade de crescimento, pois faço meu melhor, meu
objetivo é ser gerente do Verdemar.

Análises

DSC1

Dois respondentes afirmam que sairiam por uma melhor proposta salarial, três respondentes falaram de necessidade pessoal e família, três
respondentes falam que sairiam em virtude de formação acadêmica, quatro respondentes falam de não ter mais oportunidades de crescimento,
seria uma razão para saírem da Verdemar, um respondente diz que sairia se não me sentisse satisfeito ou se sentisse valorizado. Um
respondente sinaliza que sairia se não estivesse mais atendendo as necessidades da empresa. Um respondente sinaliza que sairia por
incompetência da Administração. Um respondente disse que sairia se desgostasse de trabalhar no comércio.Um respondente respondeu que
sairia se seus resultados fossem ignorados pela Liderança por questões de afinidade pessoal. Dois respondentes sairiam se tivessem uma melhor
proposta de trabalho. Um respondente sairia por desmotivação.
Considero que o que me faria sair do Verdemar seria uma proposta melhor de salário, uma necessidade pessoal, uma formação acadêmica na
área em que eu desejo, eu não me sentir satisfeito, me sentir desvalorizado, a empresa não me oferecer mais oportunidade de crescimento
profissional, caso eu não estivesse atendendo as necessidades da empresa, ou uma nova oportunidade de trabalho com crescimento, por
incompetência da administração, questões de minha vida pessoal, não gostar mais de atuar no comércio, ver meus resultados ignorados pela
chefia por questões que eu perceba serem pessoais.

