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1 RESUMO  

Este artigo tem como foco a rotatividade de pessoas no comércio varejista de             

farmácias e seus impactos no relacionamento com cliente. Atualmente a          

rotatividade é um dos grandes vilões das organizações, vem gerando muitos           

prejuízos, não só pela entrada e saída de colaboradores, mas por abalar o             

relacionamento com cliente. A constante mudança de funcionários compromete a          

qualidade no atendimento oferecido, pois dificulta a criação de vínculos, que é tão             

importante nesse segmento, o atendimento é a ideia inicial da empresa, transmitida            

pelo vendedor para o cliente, e a falta dele impossibilita a competitividade de             

fidelizar, encantar, reter e satisfazer os clientes, pois é a qualidade no atendimento,             

que difere uma empresa da outra. A metodologia utilizada foi a pesquisa            

bibliográfica, que tem como base as teorias produzidas com intuito de explicar o             

problema apresentado. A partir do problema, hipóteses foram levantadas, tais como           

se a rotatividade impacta de forma positiva, negativa ou não impacta no            

relacionamento. Com os resultados obtidos e após a análise das informações, foi            

possível elaborar uma investigação dos motivos dos desligamentos, com intuito de           

reduzi-los para não prejudicar o relacionamento com cliente. 

 

Palavras chave: Rotatividade. Atendimento. Clientes. Competitividade.  

 

2 INTRODUÇÃO 

A rotatividade das pessoas nos ambientes organizacionais, ao longo de          

décadas foram tema de discussão e de preocupação para a gestão de pessoas. Os              

altos índices de rotatividade, podem aparentemente impactar somente na folha de           

pagamento, entretanto, esses custos vão muito além e atinge toda esfera que a             

empresa está inserida, em especial quando nos referimos ao ramo do comércio            

varejista de farmácias, tornando-se um dos grandes vilões da atualidade para o            

segmento. 

A rotatividade é um desafio a ser enfrentado, pois interfere não apenas no             

âmbito interno, ele se expande para o relacionamento com clientes, afetando           

diretamente na qualidade do atendimento oferecido. 

 



Quais os impactos da rotatividade de pessoas no comércio varejista de           

farmácias gera no relacionamento com o cliente? 

As hipóteses que ao longo desta pesquisa serão investigadas são (I) A            

rotatividade impacta de forma negativa no relacionamento com cliente da farmácia;           

(II) A rotatividade não impacta no relacionamento com o cliente da farmácia; (III) A              

rotatividade impacta de forma positiva no relacionamento com o cliente da farmácia;  

Há um alto índice de rotatividade nesse segmento porque os empregados           

vêem o trabalho como temporário, uma forma rápida de emprego, que a princípio             

serve apenas pagar dívidas, até que apareça algo melhor em outro segmento, e por              

outro lado o empregador que não seleciona de maneira correta seus funcionários,            

que a princípio é mão de obra barata, mas que posteriormente terá um custo alto               

para organização. 

Contudo além dos desgaste causados na empresa, os clientes também          

sofrem, porque com tantas pessoas novas, fica difícil de criar um vínculo, ainda mais              

no comércio que tem como diferencial o atendimento, pois é através dele que há o               

encantamento e fidelização dos clientes. 

Rotatividade é comum em qualquer organização, porém preocupante quando         

os índices saem fora do controle, causando ruptura na eficiência da organização,            

comprometendo a qualidade do serviço prestado (ROBBINS,2005). 

O relacionamento é o diferencial do comércio, a alta qualidade em produtos e             

preços mais acessíveis não são mais diferenciais competitivos, pois a oferta está            

maior que a procura, a concorrência está cada dia mais acirrada, com isso a              

organização tem que agregar valor aos produtos oferecidos, ofertando produtos que           

supram suas necessidades e expectativas, fazendo com que os clientes se sintam            

importantes, e isso só acontece através do relacionamento com o cliente (POSER,            

2005). 

Além disso os gestores tem que tirar da mente das pessoas que o comércio               

é apenas para “tapar buraco”, temos que despertar nas pessoas a paixão por             

vender, para assim diminuirmos a rotatividade, e consequentemente fortalecer o          

atendimento, com intuito de aumentar as vendas. 

  

3 OBJETIVOS 

 



O objetivo geral deste artigo é identificar os fatores que influenciam na            

rotatividade de funcionários no comércio varejista de farmácias. 

Para definição dos objetivos específicos se fez necessário detectar         

ferramentas e métodos para minimizar a rotatividade e elaborar uma análise dos            

motivos dos desligamentos, indicando os impactos no relacionamento com cliente.  

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA  

O método de pesquisa utilizado para realização deste trabalho foi a pesquisa            

bibliográfica, conforme define Cervo, Bervian e da Silva (2006,p.60) “A pesquisa           

bibliográfica procura explicar um problema a partir das referências teóricas          

publicadas em artigos, livros, dissertações e teses”.  

 Diehl e Tatim (2004) afirmam que a pesquisa bibliográfica é constituída a            

partir de materiais já elaborados, principalmente livros e artigos científicos, a           

vantagem da pesquisa bibliográfica é que os documentos publicados são fontes           

ricas e estáveis de dados.  

Köche (2002) complementa ao afirmar que na pesquisa bibliográfica o           

pesquisador levanta seus conhecimento sobre o assunto abordado, identificando as          

teorias produzidas, analisando e avaliando seus conhecimentos com intuito de          

explicar o problema apresentado. 

   

5 DESENVOLVIMENTO 

O comércio varejista é um dos segmentos que mais cresce no país,            

responsável pela geração de emprego e renda na economia (PORTAL DO BRASIL,            

2009), o comércio vem empregando muitas pessoas ao longo dos anos, porém na             

mesma proporção de admissões, o segmento também demite muitas pessoas,          

gerando um alto índice de rotatividade.  

  A rotatividade (turnover) é o indicador responsável por demonstrar a          

insatisfação e falta de comprometimento dos colaboradores com a organização, e           

quando esse índice está alto, há um desgaste para empresa e para equipe, criando              

altos custos de mão de obra (BEHNKE, 2014). 

Além do desgaste o clima organizacional acaba sendo alterado, o capital           

intelectual torna-se fraco, dificultando para as empresas transmitirem seus objetivos          

 



para equipe, esse problema não atinge apenas a empresa, ela se expande para o              

relacionamento com fornecedores e clientes. 

A rotatividade (turnover) pode acontecer tanto por parte do colaborador          

(variável externa), como também pode ser provocado pela organização (variável          

interna), ou seja, entrada e saída de colaboradores, que podem ter aspectos            

positivos (quando a empresa perde funcionários com baixo rendimento) e negativos           

(quando perder bons funcionários). 

Os efeitos dessas variáveis pode acontecer por diversos motivos, de acordo           

com Stlander e Pampolini (2014, p.53) “Mercado de ofertas e a procura de emprego,              

as políticas salariais, as condições psíquicas e física do trabalho, o estilo de gestão              

adotado, além do padrão de relacionamentos e das oportunidades de carreira”, para            

Santos (2010) os motivos vão além como a imagem da organização, a cultura             

organizacional, a falta de estratégia para o crescimento, o tipo de relacionamento            

humano dotado dentro da empresa, a rotina sem desafios e a falta de             

reconhecimentos são indicadores da rotatividade na empresa. 

No comércio varejista o cenário de rotatividade é bem maior, embora as            

ofertas de empregos sejam maiores, as pessoas se candidatam sem ter afinidade            

com comércio, com intuito de ganhos rápidos, porém os salários são menores            

(SEBRAE, 2016). 

Além do salário menos atrativo, outro motivo para rotatividade no comércio é            

a falta de comprometimento dos colaboradores com a empresa, resultando em           

faltas, atrasos, atestados gerando assim o absenteísmo e consequentemente a troca           

de funcionários (turnover). 

Quando os clientes vão às farmácias querem atenção redobrada, precisam da           

explicação de como o medicamento reagirá, quais as contra indicações, como           

tomar, ou seja, eles vêm a farmácia como a extensão do consultório médico.  

De acordo com Ibope inteligência em uma pesquisa realizada para interfarma           

(2011) com “intuito de saber quais os hábitos dos brasileiros com relação a compra e               

ao uso do medicamento”, foram feitas algumas perguntas, entre elas, “quais são os             

meios que procuram quando têm algum problema de saúde?” A pesquisa detectou            

que 87% das pessoas procuram o médico, 16% procuram orientação do           

farmacêutico e 8% procuram orientações de balconistas de farmácia. Diante das           

 



respostas, observamos que 24% das pessoas procuram a drogaria para orientação.           

Outra pergunta realizada pelo instituto foi: “Quando vai a farmacia comprar seus            

medicamentos, pediu recomendações dos medicamentos?” 62% dos entrevistados        

responderam que pedem recomendações (IBOPE, 2011). 

Após a análise da pesquisa observamos que o treinamento e a capacitação            

da equipe podem alavancar as vendas, o bom atendimento é ideia inicial da             

empresa, transmitida pelo vendedor para o cliente.  

Para autora Poser (2005, pp. 13-14) “produtos com a melhor qualidade e            

preços competitivos são hoje apenas commodities”, a autora vai mais adiante e            

explica que “além do relacionamento, que nos faz sentir absolutamente          

diferenciados [...] outro importante fator é [...] a possibilidade de obtermos uma            

solução para nossas necessidades”, ou seja, as empresas atualmente além de focar            

no relacionamento com cliente, ela tem que ir mais adiante e resolver o problema              

que aquele cliente trouxe, através dessa atitude ela terá um diferencial completo. 

Se não houver esse diferencial a empresa perde a confiança do cliente, para             

Barreto (2013) a possibilidade dele escolher uma outra empresa em uma nova            

compra é maior, o objetivo não é mais a efetivação de uma venda e sim, um vínculo                 

com o consumidor, evitando que a organização perca para a concorrência, com isso             

“a empresa precisa estar muito bem preparada, para enfrentar esses casos,           

impedindo que os clientes insatisfeitos migrem para concorrência” (SANTOS 2015,          

p.8). 

E para criar vínculos é essencial que o atendimento seja eficaz, é necessário             

investir nos colaboradores, onde todos devem estar na mesma sintonia, as           

empresas devem motivar seus funcionários, porque a falta de motivação          

desencadeia sérios problemas na organização, para Robbins (2003,p.28) “se as          

empresas querem funcionários motivados, será preciso fazer o que for necessário           

para fortalecer relacionamentos”. 

E o que fazer para fortalecer o relacionamento entre empregador e           

empregado? Quais medidas a gestão deve tomar? 

Comunicação é a palavra chave, conforme aborda Luizari (2014, p.29) “a           

comunicação é uma via de mão dupla: para ser eficaz, para ser considerada             

completa, precisa acontecer nos dois sentidos”.  

 



Porém sabemos que com a evolução tecnológica o contato humano se torna            

cada vez mais difícil, se focarmos nos ambientes corporativos vamos perceber que            

ainda há muito o que evoluir, pois apesar da evolução dos pensamentos, na matéria              

de relacionamento humano, ainda estamos na era das cavernas. (MATOS, 2014). 

E para a comunicação ser eficaz é necessário, que ambas as partes            

trabalhem com clareza, por isso é necessário investir no relacionamento humano,           

pois é através do relacionamento e contato humano que a cultura da empresa se              

modifica, Matos (2014,p.42), explica que “nenhuma tecnologia, por mais sofisticada          

que seja, supre as deficiências no relacionamento humano, geradas muitas vezes           

por culturas que não privilegiam a abertura para o diálogo e a conversação”, ou seja               

por mais que haja conversas por e-mails, intranet e telefones, sem o diálogo,             

feedback e contato humano a comunicação dessa empresa será sempre precária e            

ineficaz.  

Portanto, para que o índice de rotatividade diminua é necessário que as            

empresas proporcionem um ambiente de trabalho seguro, crie uma cultura onde           

todos se encaixe, é necessário que haja relacionamento humano e sem dúvidas haja             

motivação. Porque a motivação de pessoas tem a capacidade de melhorar o clima             

organizacional, além de reduzir os custos operacionais, visto que diminui as           

despesas com rotatividade pessoal (KNAPIK, 2012). Além disso com funcionários          

bem encaixados na organização, é possível reter cada vez mais clientes, sem perder             

nenhum para concorrência.  

 

6. RESULTADOS   

Os resultados obtidos demonstram que a rotatividade impacta de forma          

negativa o relacionamento com cliente, pois a entrada e saída de funcionários            

dificulta o vínculo, a satisfação deve contribuir para a eficácia e retenção de clientes,              

sendo fundamental agradar os mesmos.  

Para diminuir a rotatividade, as empresas devem investir na qualidade de vida            

dos funcionários, pois aquelas que investem são as que conseguem obter o produto             

final de maior qualidade (ALVES, et al. 2014). 

Desta forma cabe ao RH e líderes, fazerem intervenções, administrar o           

relacionamento interno e externo, Robbins (2005,p.14) explica que “Quando a          

 



organização não é administrada adequadamente, há a possibilidade de aumento de           

rotatividade, de maior dificuldade de comunicação e demais conflitos interpessoais”. 

Por isso a empresa deve proporcionar para seus funcionários um ambiente           

motivador, com oportunidade de crescimento, a comunicação com a equipe é           

essencial, clareza nas atitudes de ambas as partes, para que o estabelecimento            

transpareça confiança, tanto para os funcionários, quanto para os clientes. 

Além disso o planejamento é indispensável para um bom relacionamento, e           

começa antes da venda, e se completa no pós venda, a satisfação dos clientes é               

crucial antes, durante e depois da venda. 

O diferencial das farmácias não está apenas nos preços, o diferencial           

consiste em atender bem os clientes, Alves et al. (2014) explica que “por mais              

acirrada que seja a concorrência, além da disputa por preços, o consumidor quer             

encontrar bom atendimento [...] se encontrar essa qualidade, o cliente preferirá este            

estabelecimento a outro que oferece produto semelhante. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A rotatividade é um motivo de receio para a maioria das organizações, esse             

revezamento de funcionários é insatisfatórios para qualquer setor, não apenas pelos           

custos trabalhistas, mas também com entrada e saída de colaboradores, pois           

quando ele sai leva contigo a bagagem de aprendizado daquela empresa. 

Pesquisas informam que cada vez mais as pessoas estão procurando          

orientações nas farmácia/drogarias, com isso em alguns casos os próprios          

farmacêuticos resolvem os problemas dos pacientes, como prescrever        

medicamentos cuja dispensação não exija indicação médica. Geralmente em alguns          

casos as pessoas estão tão acostumadas a ir nesses estabelecimentos, que acaba            

tendo uma proximidade com cada funcionário, e a rotatividade acaba prejudicando           

os ‘’fiéis’’ clientes, perdendo-os para a concorrência. Por isso é importante manter            

bons funcionário. 

O preços já foi um diferencial, hoje em dia é o ponto de partida para um bom                 

relacionamento com os clientes, ou seja, o diferencial não está apenas nos preços e              

sim no atendimento, no encantamento que a empresa proporciona para aquele           

consumidor.  

 



Considerando que se não houver um bom atendimento ocorre uma perda de            

vendas, além de perder também o cliente, afinal perde a compra que ele irá fazer em                

toda a sua vida, perde a credibilidade e a confiança em voltar ao estabelecimento e               

comprar com um novo vendedor. 

É oneroso para a empresa a perda de um funcionário, pois ele leva consigo              

toda experiência adquirida durante o trabalho, ou seja a organização perde tempo e             

os recursos que foram aplicados neste colaborador, além de gastos com a admissão             

de um novo colaborador.  

Após as hipóteses levantadas, acreditamos que os resultados da rotatividade,          

tem um impacto negativo, pois aumenta os custos, desestimula os demais           

funcionários, e sobrecarrega outros colaboradores, além disso acaba afetando a          

capacidade de reter o consumidor e assim acaba afetando o relacionamento com o             

cliente. 

A rotatividade é considerada um problema para o estabelecimento, sendo que           

a base da organização é o relacionamento tanto com funcionários quanto com os             

clientes, e a falta dele danifica a imagem da empresa. Pessoas têm necessidades e              

criam vínculos de relacionamento com os colegas e com os clientes, e sempre que              

um funcionário se desliga, ocorrem mudanças, dentro e fora da empresa, e toda             

mudança seja ela em maior ou menor grau, acabam afetando o relacionamento com             

os clientes. 

A metodologia utilizada, foi de muita importância para confirmações e          

comprovações de resultados, porém para trabalhos posteriores sugere-se que seja          

elaborada pesquisas com funcionários e clientes desse segmento, para que sejam           

apresentadas graficamente os impactos causados. 

Após o trabalho desenvolvido sugerimos que as organizações criem um plano           

motivacional para os funcionários, com treinamentos, elaborem um plano         

estratégicos para evitar a constante rotatividade, com isso há a melhoria para a             

organização, colaborador e clientes, uma vez que pessoas motivadas criam uma           

harmonia geral dentro e fora da empresa. 
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