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1. RESUMO  

Com o intuito de compreender quais as causas da rotatividade de 

pessoal dentro do call center, no caso a Corporação Ozne Maia, foram 

realizados estudos sobre a área em questão, assim como o que a rotatividade 

acarreta dentro de uma organização do porte da Ozne Maia, ou seja, os 

impactos internos e externos, custos e gastos, no entanto, para que isso fosse 

devidamente identificado, além das pesquisas se fez necessário, um 

instrumento investigativo, ou seja, o questionário, que possibilitou saber 

diretamente a opinião dos colaboradores, sobre os motivos que os levam a 

desejar a saída de dentro da empresa, e com isso é possível identificar as 

causas e as consequências do mesmo. 

 

Palavras-chave: Rotatividade. Call center. Causas da rotatividade. 

Telemarketing. 

 

2. Introdução 

Este estudo irá tratar as questões de rotatividade de pessoal nas 

organizações, foi realizado um estudo na empresa Corporação Ozne Maia, 

devido a sérios problemas de conflitos e danos financeiros, em decorrência dos 

índices elevados de rotatividade de pessoal.  

O problema desta pesquisa esta direcionado para quais as causas da 

rotatividade de um call center? 

As hipóteses levantadas para o problema apontado acima são: as 

condições de trabalho, ou seja, o ambiente e o clima organizacional como um 

todo; a ausência das informações referente às rotinas e procedimentos no 

momento da contratação; condições laborais em desacordo com a legislação. 

3. Objetivo 

O estudo tem como objetivo geral identificar as causas da rotatividade 

do colaborador dentro da organização de Ozne Maia.  

Por tanto serão trabalhados os objetivos específicos de: verificar o índice 

de rotatividade da empresa em questão; identificar quais os fatores geradores 

rotatividade dentro da Ozne Maia. 

O tema foi escolhido com o intuito de compreender as causas da 

rotatividade, haja vista que esta ocasiona, conforme descreve Lucena (2010. p. 



 
 

198) “[...] investimentos perdidos, desperdiçados, que não retornam a empresa, 

como podem afetar o nível de produtividade, seus resultados, além dos custos 

elevados devido a entrada e saída de colaboradores.”. 

Já conforme Chapman e White (2012) “[...] existem consequências 

ocultas na rotatividade de empregados: ausência de uma pessoa até que a 

vaga seja preenchida, perda temporária de produtividade, diminuição do moral, 

e do senso de estabilidade [...].”. 

4. Metodologia  

Os métodos para a elaboração deste artigo estão direcionados para a 

pesquisa bibliográfica, assim Gil (2008, p. 50), estabelece que: “é aquela 

desenvolvida através de materiais já elaborados, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos.”. 

Além da pesquisa bibliográfica, será utilizado o questionário, 

possibilitando a obtenção máxima de dados. 

Barros e Lehfeld (2007) menciona que questionário é um instrumento 

utilizado para levantamento de informações de modo investigativo. 

 
5. Desenvolvimento  

5.1 Entendendo a rotatividade 

O desenvolvimento desta pesquisa está ordenado em sentido 

investigativo, abrangendo a questão de que a rotatividade é efetivamente uma 

causa ou consequência, além de ter o intuito de compreender quais os 

motivadores desta dentro do setor de call center. 

O intuito é compreender seus motivadores, analisá-los e apresentar 

indícios de que está situação pode mudar, utilizando hipóteses disponibilizadas 

neste estudo, assim como adotando novas medidas dentro da organização. 

 

5.2 Gestão de Pessoas 

A gestão de pessoas é fator relevante para o desenvolvimento das 

empresas. 

É importante compreender a partir da gestão de pessoas todo o 

contexto, Stadler e Pampolini (2014.p.25) o descreve com: “[...] um sistema de 

administração composto por vários subsistemas menores que se interligam 

para proporcionar aos administradores a eficácia no seu negócio.”.  



 
 

A gestão de pessoas para ser eficiente necessita de planejamento, 

alinhando-se com as políticas, diretrizes, missão, visão e objetivos e por isso o 

gestor tende estar em analise e manutenção constante das pessoas como um 

todo. 

[...] ocupar-se com os interesses da empresa – reduzindo os custos e 
aumentando a produtividade e a qualidade trazendo-lhe assim 
resultados competitivos – e com os interesses dos colaboradores – 
proporcionando motivação, crescimento e desenvolvimento. 
(KNAPIK, 2012, p. 53). 

 
A mesma pode ser percebida pelas diferentes definições dos autores, o 

quão complexo o é, sendo assim, é relevante neste caso especificar pontos a 

serem estudados de forma fragmentada, entretanto sem nos esquecermos da 

correlação com as demais variáveis. 

 
5.3 Rotatividade de Pessoal 

Neste caso o objeto de estudo será a rotatividade, pois para muitas 

empresas a rotatividade de pessoas é um incomodo que hora é controlado, 

hora nem tanto.   

Descreve Lucena (2010) que a rotatividade de pessoal também 

conhecida como Turnover, que no contexto do setor de Recursos Humanos, 

refere-se à relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de 

trabalhadores antigos por novos dentro de uma organização. 

A rotatividade não é somente considerada como negativa, pois a mesma 

pode ocorrer com intuito de melhoria no capital humano, capital intelectual e 

gestão de custos, o que seria positivo para a organização. 

Forte e Ramirez (2002. p.51) explica que: “A Rotatividade de pessoal é 

uma variável dependente de fatores internos e/ou externos á organização; pois 

antes de ser uma causa, é uma consequência.”. 

Unificando as citações dos autores acima, fica claro que a rotatividade 

não é uma causa e sim uma consequência. Ambos concordam que a 

rotatividade é expressa em índices mensais ou anuais para que assim seja fácil 

realizar comparações e desenvolver diagnósticos, para promover suas ações e 

gerar resultados. 

 
5.4 Procedimentos para Elaboração de Cálculos 



 
 

 A rotatividade pode ser calculada, e expressa facilmente dependendo 

de seu objetivo, no entanto, o portal do ministério do trabalho exemplifica o 

mesmo de forma geral da seguinte forma:  

 
TR (t) = mínimo (A(t), D(t) ) x 100 E(t) Onde: 

 TR = taxa de rotatividade do mês t 

 A(t) = total de admissões no mês t 

 D(t) = total de desligamentos no mês t 

 E(t) = total de empregos no 1º dia do mês 

FONTE: Ministério do Trabalho (2012). 

 

Chiavenato (2009, p. 40) completa a ideia acima apresentando um 

exemplo de força operacional periódico, a partir do cálculo principal de rotação. 

“[...] se um índice for de, por exemplo, 3%, isso significa que a organização 

pode contar apenas com 97% de sua força de trabalho em certo período.”. 

Assim a rotatividade é medida e podemos verificar a força operacional 

da organização. Esses índices precisam ser acompanhados e monitorados a 

fim de que a empresa não perca o controle da rotatividade.  

Chiavenato (2004) fragmenta os cálculos descritos acima, pois a 

rotatividade de pessoal não é feita apenas sob a menção de entradas e saídas 

do pessoal de uma empresa, pois o mesmo gera custos que, são divididos em: 

 
Figura 1 - Custos da Rotatividade. 

 
FONTE: Chiavenato (2004, p.65). 
 

Custos primários da rotatividade de pessoal - estão ligados diretamente 

com o desligamento do colaborador e sua substituição. 

Custos secundários da rotatividade de pessoal - estão relacionados 

indiretamente com o desligamento do funcionário e com sua substituição. 



 
 

Custos terciários da rotatividade de pessoal - são os custos ligados aos 

efeitos colaterais mediatos da rotatividade. Estes custos só serão sentidos a 

médio e longo prazo. 

Para que a empresa mantenha controle sob todos os aspectos que 

englobam a rotatividade é necessário analises consecutivas do 

desenvolvimento dos indicadores da mesma. Pois a rotatividade engloba um 

grupo de ações e consequências, a serem estudadas.  

 
5.5 Tipos de Rotatividade  

No entanto, há causas que são as internas, as quais serão o objeto 

desta pesquisa, porém é importante ressaltar que a rotatividade também pode 

ser provocada por fatores externos. 

Lucena (2010) descreve dois tipos de rotatividade, sendo elas:  

Rotatividade provocada pelo mercado/pessoas, quando o desligamento 

ocorre por iniciativa dos funcionários. 

Rotatividade provocada pela organização, quando os desligamentos são 

provocados pela organização para fazer substituições, melhorias dentre o 

capital humano, redução de pessoal ou custos. 

 
5.6 Causas da Rotatividade 

Além do causador da rotatividade que pode ser tanto por parte do 

empregado quanto do empregador. 

 Forte e Ramirez (2002) afirmam que existem alguns fenômenos 

externos e internos além dos fenômenos pessoas (saúde, família e etc...) que 

fazem com que a rotatividade vire consequência, sendo elas: 

Fenômenos externos: conjuntura, situação de oferta e procura de R.H no 

mercado e oportunidades de empregos no mercado de trabalho. 

Fenômenos internos: politica salarial da empresa, politica de benefícios 

sócias da empresa e o tipo de supervisão exercido sobre o pessoal. 

As causas que fazem da rotatividade uma consequência como visto 

acima são divididas em internas, externas, além de fatores pessoais, mas para 

que isso deixe de ser consequência a empresa necessita adotar métodos 

internos de prevenção e retenção para que os colaboradores não migrem de 

uma empresa. 



 
 

Johnson et al. (2007) explica que: retenção consiste em unificar os 

desejos dos colaboradores as metas e objetivos da empresa, mantendo-os 

motivados e dispostos a integrar suas ambições as da empresa.  

A retenção de pessoal está diretamente ligada à motivação, ou seja, 

empregados motivados estão dispostos a permanecer na empresa enquanto 

for conveniente, assim é um desafio para as organizações em criarem 

condições para controlar a rotatividade. 

Borda e Pilla (2011) apontam os desafios: 

[...] manter perspectivas salariais (novo modelo de comissionamento 
em que todos ganham); perspectivas de crescimento (plano de 
carreira ou projetos); campanhas e pesquisas de clima para identificar 
o perfil e os principais pontos de motivação dos funcionários; 
capacitação constante da equipe de liderança para que possam 
desenvolver e reconhecer no funcionário suas potencialidades [...]. 

 
5.6.1 Consequências  

Além de desafiadora, a rotatividade traz muitas consequências, tanto 

interna quanto externamente. 

Borges e Ramos (2013), afirma que são consideradas consequências 

internas: “[...] transtornos gerados por falta de mão-de-obra, o não alcance de 

produção e o excesso de serviço que acumula aos demais funcionários, isso 

abala futuramente a produtividade de uma organização.”. 

No entanto existem consequências tanto para a empresa quanto para o 

colaborador após a saída do mesmo de dentro da organização, 

consequentemente afetando a empresa interna e externamente. 

O que para Bastos (2008) as consequências externas da rotatividade de 

pessoal seriam: “[...] agilidade da concorrência; a perda de mercado; insucesso 

dos negócios da empresa; o desajuste no ambiente, na imagem e na 

credibilidade organizacional.”. 

 

6. Coleta de dados 

A coleta de dados da pesquisa, foi elaborada com a aplicação de 

questionário, com o intuito em analisar o que leva um funcionário há desejar 

sair da empresa de telemarketing em estudo, que tem 11 perguntas fechadas e 

4 abertas, mas todas objetivas, divididas em duas fases: 

Fase um, limita-se a caracterização de dados variáveis qualitativos, 

como: faixa etária, sexo, estado civil, quantidade de filhos, cargo e tempo 



 
 

exercendo o mesmo. O campo “nome” não foi incluso, pelo fato do questionário 

ser anônimo, mantendo o sigilo evitando exposições desnecessárias e até 

prejudiciais. 

A segunda fase consiste em quinze perguntas relacionadas á política de 

salario e benefícios; supervisão, plano de carreira, condições físicas ambientais 

e cultura organizacional, relacionamento humano; politica de recrutamento e 

seleção. 

A coleta de dados foi realizada na empresa, mediante a aplicação feita 

de forma eletrônica (Google forms). Sempre ressaltando que todo e qualquer 

dado fornecido é de total sigilo. 

 
6.1 Análise de dados 

Em análise pode-se constar que a grande maioria dentre os cem 

questionados o sexo feminino é predominante ocupando (60%), enquanto o 

masculino apenas (40%), sendo que dentre os mesmos a maioria possui idade 

entre 16 e 25 anos (69%) já outra parte ocupando (20%) dos questionados 

possui entre 26 e 35 anos e o restante totalizando (11%) tem idade entre 36 á 

45 anos. 

Além disso, ainda foi possível identificar que a maioria do público, são 

solteiros (70%), sendo que em contra partida vem os casados que são 

totalizados em (24%), e apenas (6%) é ocupado pelos divorciados e viúvos.  

Outra questão surpreendente é que ao contrário do que muitos pensam 

a grande maioria dos trabalhadores não possuem filhos (64%), já os que 

possuem entre 1 a 5 filhos ocupam o restante totalizando (36%).  

Quanto aos cargos a grande maioria ocupa o cargo inicial que é o de 

representante de atendimento (90%), no entanto a pesquisa constata que entre 

os (10%) restantes são aqueles que trabalham há mais tempo dentro da 

empresa um tempo estimado entre 1 á 7 anos, e que tiveram oportunidades de 

construção de plano carreira, sendo para os cargos de backoffice, tutoria, call-

back, prospecte. Enquanto os demais questionados não passam de 1 ano e 8 

meses, sendo a maioria entre 3 e 9 meses. 

Para que fique claro, e responda ao intuito desta pesquisa, serão 

destacadas apenas as questões mais alarmantes e que foram comprovadas no 

decorrer da pesquisa que realmente geram rotatividade. 



 
 

Tabela 1 – Pergunta número 1. 

Você está satisfeito com o salário?  

Completamente satisfeito  10% 

Parcialmente satisfeito  45% 

Completamente Insatisfeito  37% 

Parcialmente insatisfeito  8% 
Fonte: do autor ( 2016) 

O salário é fator predominante, pois, podemos analisar com a tabela 

acima, que um pouco menos da metade (37%), está completamente insatisfeito 

com o mesmo, e ele foi apontado conforme as pesquisa como o maior 

motivador para a rotatividade. 

Tabela 2 - Pergunta número 6. 

 Você considera o tipo de liderança abusivo? 

Sempre  28% 

As vezes  39% 

Raramente  27% 

Nunca  6% 
Fonte: do autor ( 2016) 

Segundo a o levantamento realizado, foi apontado que além do salário, 

outra questão que leva o colaborador a sair da empresa é a liderança, que por 

muitas vezes é abusiva e ofensiva, causando desconforto e desmoralizando o 

operador, vemos que na tabela acima ainda que juntemos a porcentagem de 

pessoas que dizem não considerar a liderança abusiva nunca/raramente ainda 

não cobre o total que afirmam que a liderança é abusiva sempre/às vezes.  

 
Tabela 3 – Pergunta número 10. 

Você já teve algum tipo de oportunidade de construir um plano de 
carreira? 

Sim  23% 

Não  77% 
Fonte: do autor (2016) 

 
Outro fator muito relevante quando se trata do assunto dentro da Ozne 

Maia, é a impossibilidade de crescimento, o que ficou bem claro com a 

pesquisa realizada, e podemos ver que mais da metade não tem essa chance. 

 
Tabela 4 – Pergunta número 15. 

Se você não tem o desejo de permanecer na organização, assinale a (s) 
alternativa (s) que justifique o mesmo: 



 
 

Melhor remuneração  70% 
Impossibilidade de 

progresso 
 18% 

Condições insatisfatórias de 
trabalho 

 12% 

Dificuldades de 
relacionamento com a chefia 

 10% 

Fonte: do autor (2016) 

 
Toda a pesquisa levantou inúmeras motivações que levam um 

colaborador a sair de uma organização como a Ozne Maia, sendo as principais 

as descritas acima, a mesma era umas das perguntas abertas, sendo assim o 

resultado não fixa os 100 questionados, pois muitos apontaram mais de um 

motivador de seus desejos de sair da empresa, e ainda assim como na 

primeira tabela o principal motivador é a baixa remuneração.  

 
7. Considerações finais 

 
Com o decorrer deste estudo podemos de inúmeras formas viabilizar e 

responder a hipótese levantada, ou seja, fica claro que a rotatividade de 

pessoal não é uma causa e sim a consequência de vários fatores, fatores 

esses expostos na coleta de dados. 

O que viabiliza duas hipóteses de uma vez só, sendo a primeira: que 

realmente a empresa necessita de melhores condições de trabalho, pois, a 

pesquisa aponta que 62% dos questionados consideração as condições de 

trabalho em nível intermediário, o que não é bom, assim como as condições 

laborais em desacordo com a legislação, pois a norma que regulamenta as 

condições do call center está sendo claramente descumprida, pois 72% dos 

questionados afirmam que o ambiente é desapropriado e fora das condições de 

trabalho.  

Outra hipótese seria a transparência nas informações passadas desde o 

momento do recrutamento até a etapa de finalização do treinamento e 58% 

afirmam que essas informações não foram passadas com veracidade, 

causando um impacto negativo sob os colaboradores quando entram na 

operação.  

Os resultados são surpreendentes, e com os mesmos poderia se iniciar 

um novo método de atração e retenção de talentos dentro da empresa, 

evitando, perdas e danos de curto, médio e longo prazo. 
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