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Rotatividade: um estudo das boas práticas para a redução da rotatividade de 

pessoas.  

Resumo 

Este artigo tem como objetivo encontrar meios de reduzir a rotatividade dentro de 

uma organização, aplicando ações preventivas a partir da contratação e manutenção 

dos colaboradores que já fazem parte da equipe. Através de pesquisas, 

conseguimos observar que as empresas que proporcionam estabilidade aos seus 

funcionários, conseguem resultados mais satisfatórios e assim os dois lados são 

beneficiados. 

Palavras chaves:  

Introdução 

A rotatividade de pessoas é mensurada pelo giro de entradas e saídas, isso se deve 

a forma na qual os gestores conduzem e motiva seus funcionários. Isso acaba 

gerando várias questões diante de um tema tão comum nas empresas como a 

alternância de funcionários, perguntas como, O que leva a isso? Quais as formas de 

resolver esse problema? E onde os empresários estão pecando? Despertam 

curiosidade. 

Através de estudos confirmados por autores renomados como CHIAVENATO a 

rotatividade é afetada por falhas no plano de carreira, remuneração, motivação e 

erros de gestão. Nesse artigo será aplicado uma pesquisa de campo através de um 

questionário de satisfação para colaboradores, entrevista de desligamento, feedback 

e avaliação de desempenho.  

O resultado final da pesquisa mostrará se há meios de estabilizar seus funcionários 

e o tamanho do desafio que os gestores deverão encontrar pela frente e indicará os 

pontos que afetam a qualidade, o desempenho e a produtividade do colaborador. 

A importância do tema é visível e através da pesquisa, buscar maneiras de reduzir a 

rotatividade de funcionários, e consecutivamente reduzir custos com contratações e 

desligamentos, e ainda proporcionar melhorias aos colaboradores já inseridos na 

empresa com a intenção de fidelizá-los. 

A organização bem administrada consegue criar uma parceria com seus 

colaboradores e esse relacionamento é muito satisfatório para a vida de uma 

organização, quando temos funcionários motivados os resultados positivos são 

alcançados rapidamente, as tarefas saem bem executadas e padronizadas, o clima 



organizacional gera mais produtividade, o líder orientado conduz a sua equipe na 

mesma sincronia e a imagem da empresa perante a sociedade é positiva e se torna 

o modelo de empresa que todos querem trabalhar. 

 

Objetivos 

O objetivo deste artigo é identificar a causa e o efeito da rotatividade de pessoal, e 

buscar soluções para reduzi-las. Verificou-se que o maior motivo de saída dos 

colaboradores é à mudança de emprego, e como mencionado anteriormente, 

salários e benefícios mais atrativos acabam seduzindo o trabalhador por uma melhor 

oferta de emprego. Outros fatores são a pressão, não adaptação a função, o clima 

da organização e o plano de carreira. 

Com isso mostraremos soluções para tais problemas. A pesquisa foi feita com 

pessoas próximas e colegas de trabalho que passaram pela situação. As empresas 

precisam levar em consideração que a melhor forma de manter seus talentos é 

sempre motivá-los. Acreditar na capacidade dos funcionários em contribuir para o 

crescimento da empresa. A forma de agir do gestor deve ser diferente dos gestores 

usuais, e controlar resultados ao invés de querer controlar as pessoas. 

 

Metodologia 

A rotatividade é um fator predominante para a insatisfação, insegurança e 

desmotivação dos colaboradores dentro da organização, mas o que seria a 

Rotatividade dentro de uma organização? 

A rotatividade, ou turnover, significa o fluxo constante de saídas (demissões e 

desligamentos) e entradas (admissões) de pessoas na organização ou, 

inversamente, a entrada de pessoas para compensar a saída de outras no quadro 

da organização. (CHIAVENATO, 2014, p.11) 

Fomos às ruas perguntar as pessoas o que contribuiria mais para ela trocar de 

emprego, dentre os mais especulados temos os salários e benefícios mais atrativos 

em outras organizações e o plano de carreira, não definido pela empresa no ato da 

entrevista, causando a procura por oportunidades em outras organizações.  

 

Desenvolvimento 

Agora que sabemos do que se trata conceituadamente, identificamos que não é 

satisfatório, já que a entrada e saída de funcionários com freqüência de uma 



organização pode levar a empresa há uma imagem manchada perante o mercado, e 

essa imagem se alastra tanto internamente quanto externamente. De acordo com 

pesquisa de campo efetuada, identificamos alguns pontos consideráveis para tanta 

rotatividade, a satisfação dos funcionários dentro da organização contribuiria 

consideravelmente para isso. 

Quanto maior a satisfação dos funcionários, mais alta é a qualidade de vida no 

trabalho e mais positiva é o clima organizacional. (MAXIMIANO, 2011, p.15). 

 

Resultados Preliminares 

Sabemos que salário e benefícios costumeiramente são informados no processo de 

recrutamento e seleção, e quando se perde um funcionário por esse motivo, o que 

pode ser feito é cobrir a oferta caso a organização entenda que o profissional valha 

à pena, já o plano de carreira não é algo que as organizações costumam informar no 

processo seletivo, porém seria de grande importância passar ao candidato se há ou 

não possibilidades de crescimento na instituição, com isso o funcionário poderia 

vislumbrar novas possibilidades e a motivação para trabalhar aumentaria 

consideravelmente.Outro fator e um dos mais corriqueiros é o fato do candidato 

assinar o contrato e quando inicia, percebe que não é aquilo que ele imaginou no 

momento da entrevista, os fatos que contribuem com isso são as pessoas, o serviço 

em si e o clima organizacional. Pode-se resolver essa situação com a integração, 

além disso, o RH (Recursos Humanos) poderia aplicar testes com o candidato, 

dando a ele a vivência e mostrando-o, o que de fato ele vai desenvolver todos os 

dias, isso o ajudará a conhecer também o ambiente de trabalho em si, e o candidato 

poderá mensurar se é isso de fato que ele quer para carreira. A empresa precisa 

saber se o funcionário está satisfeito no dia a dia, e mostrar que se preocupa com o 

agrado de seus colaboradores. 
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