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INTRODUÇÃO  

Segundo Lacombe (2003, p. 256) “a sobrevivência e o progresso de uma grande empresa 

dependem da sua capacidade de selecionar, treinar e posicionar no presente, as pessoas com potencial 

para atuar no futuro, agindo como uma equipe integrada”. Desta forma, estabelecer políticas de 

Administração de Recursos Humanos (ARH) pode ser considerado o primeiro passo, quando se visa 

analisar o principal recurso das organizações: as pessoas. Conforme Chiavenato (2002) explica, 

através das políticas de recursos humanos, as organizações conseguem atingir seus objetivos, 

utilizando-se de seus colaboradores e proporcionando ainda, condições para que os mesmos alcancem 

seus objetivos individuais, ou seja, estabeleça uma troca mútua, onde ambos são beneficiados. 

Embora as políticas de ARH proporcionem uma boa relação entre organização e colaborador, 

um grave problema vem alterando a dinâmica das organizações, principalmente as do setor 

supermercadista: a rotatividade de pessoal ou turnover.       

A rotatividade de pessoal conforme Pomi (2007) consiste na perda de produtividade, 

lucratividade e saúde organizacional, impactando na motivação e no comprometimento das pessoas 

que ficam e também na imagem da organização no mercado. Além dessas perdas, a rotatividade de 

pessoal representa às organizações a implicações de custos financeiros. 

Pode-se afirmar que a rotatividade de pessoal não consiste em uma causa, mas sim numa 

consequência, como expõe Pomi, (2007) em relação à má gestão administrativa que relacionados aos 

fatores externos e/ou internos, condicionam as atitudes e os comportamentos dos funcionários.   

O fator que desencadeia este estudo é analisar empiricamente os fatores que influenciam a 

rotatividade de pessoal em um supermercado, identificando as possíveis causas que impactam nessa 

problemática.           

Intenta-se com este trabalho de conclusão de curso (TCC), obter parâmetros de caráter teórico-

empíricos, que contribuam com estudos dessa natureza e para o curso de Administração. E 

principalmente para o avanço de novas pesquisas relacionadas à temática selecionada neste trabalho e 

aplicada em uma rede de Supermercados em Campo Mourão PR. 

 

 



 

 

PROBLEMATIZANDO A QUESTÃO DA ROTATIVIDADE NO RAMO VAREJISTA 

O principal papel do comércio varejista na economia segundo Terra (2003, p. 9) é a 

“distribuição de produtos ou serviços em locais específicos que garantam ao cliente um mix de 

produto mais adequado às suas necessidades”. 

O comércio varejista de acordo com Kotler e Armstrong (1999, p. 297) inclui todas as 

atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais para uso 

pessoal. Qualquer organização que utiliza esta forma de venda, seja ele fabricante, atacadista ou 

varejista, está praticando varejo. Não importa a maneira pela qual os bens ou serviços são vendidos 

(venda pessoal, telefone, correio ou máquinas) ou onde são vendidos (loja, rua ou residência). 

Atualmente o setor varejista vem enfrentando um grave problema no que tange estabelecerem 

relacionamentos de longo prazo com seus colaboradores, eclodindo no aumento do índice de 

rotatividade de pessoal. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados (2012) 

traçou um perfil das áreas responsáveis pela evasão da mão de obra nos supermercados, sendo à frente 

de caixa a mais preocupante, representando 47,2% da rotatividade, seguida pelo açougue e entregas, 

que registram respectivamente margens de 25,5% e 13%. Em seguida, estão os setores de 

frios/laticínios e padaria/confeitaria, ambos com 10,6%, hortifrúti, 9,3% e limpeza/manutenção com 

8,7%. As demais áreas somam 9,3% de rotatividade.      

Chiavenato (2006) cita que a rotatividade advém de fatores internos e externos. No setor 

supermercadista, esses fatores são evidenciados, por exemplo: na carga horária de trabalho, na falta de 

qualificação por parte dos colaboradores, baixa remuneração e falta de perspectiva profissional.   

A identificação desses fatores comprova a existência de problemas e desafios a serem 

superados, pois como afirma Dall’inha (2006, apud Stefano, Burbulhan) “a perda de pessoas implica 

em diversos agravantes como a perda de conhecimento, de inteligência, de capital intelectual, do 

domínio dos processos, da conexão com os clientes, dos negócios e do mercado”. 

 

ROTATIVIDADE DE PESSOAL 

O termo rotatividade de pessoal conforme Chiavenato (2002, p. 178) é empregado para 

“definir a flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente, em outras palavras, o 

intercâmbio de pessoas entre a organização”.  

Conforme Lacombe e Heilborn (2008) afirmam, que um alto índice de rotatividade pode 

indiciar políticas de pessoal deficientes ou de descontentamento por diversas razões, podendo ser 

também um problema geral da empresa ou de chefia. Assim, a rotatividade passa a ser sinônimo de 

perda de produtividade, de lucratividade e de saúde organizacional, além de impactar na motivação e 

no comprometimento das pessoas. 



 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Em vista dos procedimentos técnicos utilizados no trabalho, a obtenção dos dados primários se 

dará junto ao departamento de recursos humanos do supermercado em estudo, e através de entrevistas 

semiestruturadas aplicada aos níveis estratégico e tático, com os gestores, funcionários e ex-

funcionários, bem como da observação livre, pois conforme afirma Richardson (1999), uma fonte 

primaria é aquela que estabelece relação física direta com os fatos analisados, caracterizando assim, 

registros de experiência vivenciada.         

Os dados secundários conforme Mattar (2000) são aqueles já disponíveis na literatura, 

portanto, nessa investigação os dados secundários proveram por meio de pesquisas bibliográficas em 

livros, dissertações, artigos, além de pesquisa documental.       

Obtidos os dados, faz-se necessário realizar-se um delineamento dos mesmos, visando buscar 

informações que são vitais para o desenvolvimento do trabalho, de forma a estabelecer parâmetros 

para a análise, logo, a obtenção de resultados significativos, que permitam a interpretação correta e a 

proposição de inferências acerca dos objetivos estabelecidos. 

O método utilizado nesta pesquisa é o estudo de caso, com análise dos dados qualitativos de 

natureza qualitativa e exploratória.  

 

FATORES QUE INFLUENCIAM A ROTATIVIDADE  

Conforme citado acima, por Lacombe e Heilborn (2008), uma organização que possui índices 

significativos de rotatividade de funcionários pode indicar um agravante na gestão de pessoas e na 

própria administração geral da organização, denotando em um elemento que demanda atenção 

constante, por implicar em custos significativos para a organização. 

A rotatividade segundo Quége (2008) pode ser interpretado como um fator de competitividade 

em todos os mercados, por envolver desde a perda do capital intelectual até riscos financeiros além da 

manutenção da carteira de clientes, observando pelo ponto, de que não há uma padronização no 

atendimento e no desempenhar das operações. 

Conforme dados levantados por Quége (2008) sobre a rotatividade no Brasil considerando 150 

profissionais com mais de 25 anos, apontou que a falta de perspectiva de crescimentos profissional, as 

relações hierárquicas sem qualidade e com muito desgaste e a falta de estrutura de incentivos e 

benefícios são os principais fatores que influenciam a rotatividade. 

Considerando Chiavenato (2006), o autor destaca como principais fatores ocorrentes nas 

organizações e que contribuem para a rotatividade: 

Política Salarial; 



 

 

Política de Benefícios; 

Supervisão exercida sobre o pessoal; 

Oportunidades de crescimento profissional; 

Condições físicas ambientais de trabalho; 

Relacionamento humano; 

Cultura organizacional; 

Política de recrutamento e Seleção de Recursos Humanos 

Os fatores considerados neste estudo abrangem os que possuem maior representatividade na 

organização em análise, sendo eles: Motivação, Clima Organizacional e Liderança. 

 

MOTIVAÇÃO 

Conforme Chiavenato (2002) a motivação consiste em um fator interno que influencia o 

comportamento humano, proporcionando aos funcionários prazer em realizar suas tarefas e realização 

com os resultados obtidos. De acordo com Gil (2001) a motivação é um fator crucial para a 

produtividade das organizações. 

A motivação consiste em estimular alguém a comportar-se de alguma forma, sobre isso 

Chiavenato (2004) explica que para as organizações preverem o comportamento de seus funcionários, 

é necessário adotarem procedimentos que melhorem e assegurem um bom relacionamento com seus 

funcionários.  

Diante disso, entende-se que é necessário que as organizações demonstrem interesses pelos 

objetivos almejados pelos seus funcionários, bem como participe dos meios para alcança-los. O ciclo 

motivacional é explicado por Chiavenato (2004, p. 233): 

 

1. As necessidades e carências provocam tensão e desconforto na pessoa e 
desencadeiam um processo que procura reduzir ou eliminar essa tensão; 

2. As pessoas escolhem um curso de ação para satisfazer determinada necessidade 
ou carência e surge o comportamento focado nessa meta (impulso); 

3. Se a pessoa consegue satisfazer a necessidade, o processo motivacional é bem 
sucedido. A satisfação elimina ou reduz a carência. Contudo, se por algum 
obstáculo ou impedimento a satisfação não é alcançada, ocorre frustação, 
conflito ou estresse; 

4. Essa avaliação do desempenho determina algum tipo de recompensa (incentivo) 
ou punição à pessoa; 

5. Desencadeia-se um novo processo motivacional e segue-se outro padrão 
circular. 

 

Dentre as várias teorias sobre motivação, muitas delas partem segundo Gil (2001) do princípio 

de que, diante de oportunidades e estímulos adequados, as pessoas passam a trabalhar com maior 

motivação e entusiasmo, e esses estímulos estão relacionados ao suprimento das necessidades 



 

 

individuais, que conforme o mesmo autor refere-se aos estudos de Abraham Maslow (1987), que 

classificou a necessidade como sendo: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto 

realização. 

Como formas de motivar as pessoas, Gil (2001) apresenta algumas recomendações, que 

quando aplicadas corretamente poderão influir na motivação de seus empregados, são elas: valorizar 

as pessoas, reconhecer os avanços, encorajar as iniciativas, oferecer incentivos, enriquecer as funções, 

delegar autoridades, realizar avaliações e promover mudanças. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

O clima organizacional tem ligação direta ao grau de motivação das pessoas inseridas nas 

organizações, sobre isso Chiavenato (2002) explica que quando as pessoas estão motivadas, se eleva 

como consequência os graus de satisfação, de animação, interesse, colaboração, etc. Todavia, quando 

as pessoas participantes não estão motivadas, sejam por frustrações ou por barreiras à satisfação das 

necessidades, o clima organizacional tende a diminuir, resultando em desinteresses, apatia e 

insatisfação. 

Entende-se aqui, que o grau de motivação é proporcional ao clima organizacional e que este 

último é favorável às organizações, quando proporciona satisfação das necessidades das pessoas 

participantes e desfavorável quando proporciona frustração dessas necessidades. 

O clima organizacional é então definido por Chiavenato (2002, p. 95) como “às propriedades 

motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, aqueles aspectos da organização que levam à 

provocação de diferentes espécies de motivações nos seus participantes”. Para Souza (2001) o clima 

organizacional resulta das variáveis culturais, ou seja, dos valores, costumes, politicas, e propósitos 

que caracterizam as organizações. 

O estudo sobre o clima das organizações é útil segundo Torres e Oliveira (2007) por proverem 

um diagnóstico geral, indicando as áreas deficitárias da organização possibilitando assim, correções de 

falhas que venham a prejudicar os resultados das organizações. 

 

LIDERANÇA  

O significado de liderança segundo Gil (2006) refere-se à forma de direção baseada no 

prestígio pessoal e na aceitação dos subordinados. Maximiano (2000) acrescenta ao afirmar 

que as pessoas são líderes quando conseguem conduzir as ações ou influenciar o 

comportamento de outras pessoas. 



 

 

Araujo e Garcia (2009) consideram que o papel do líder está relacionado em operar 

sobre os recursos emocionais e espirituais da organização, além do comprometimento e 

aspirações. O mesmo autor destaca que os líderes podem assumir três estilos, podendo ser: 

• Autocráticos (ou autoritários): Corresponde aos líderes que tem o comportamento 

regido pela tradição, e suas decisões são centralizadas e o enfoque é na produção; 

• Democráticos (ou participativos): Diferente dos autocráticos, este tipo de líder dá 

enfoque nas relações humanas, valorizando a participação dos liderados no 

processo, de maneira democrática; 

• Laissez-faire (ou liberal): São considerados conforme o autor de “líderes da rédea 

solta”, pois o líder transfere para o grupo a autoridade e controle, envolvendo-se 

apenas quando requisitado. 

Os estilos de líderes apresentados acima, não devem ser excludentes como assevera 

Araujo e Garcia (2009), dependendo da situação um líder pode ser autocrático e em outras 

pode ser democrático. Assim como a administração pode adquirir caráter contingencial, a 

liderança também podem assumir vários estilos, dependendo das situações. 

Diante dos raciocínios apresentados sobre a liderança, entende-se que a mesma 

mantém relação com a motivação, onde os líderes devem motivar seus liderados de forma que 

os induza voluntariamente a seguir o que a organização almeja contribuindo para a realização 

dos seus objetivos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente estudo não dispõe de resultados finais a cerca do assunto abordado, estando em 

fase da realização de entrevistas, onde será possível estabelecer na parte prática, quais os fatores que 

influenciam na rotatividade do supermercado em estudo.       

Como resultados preliminares da pesquisa, pode-se destacar um levantamento dos custos que 

envolvem o processo de recrutamento e seleção, admissão, integração e desligamento da empresa, 

sendo listados a seguir: 

 

CUSTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

• Despesas com o setor de recrutamento e seleção (Salários, Encargos, Materiais, etc.); 

• Gastos com anúncios (Jornais e Folhetos); 

• Gastos com testes de seleção e avaliação dos candidatos; 



 

 

• Despesas com exames ocupacionais. 

 

CUSTOS DE ADMISSÃO 

• Despesas com Formulários e Documentação; 

• Despesas com Registros, Processamento de dados, e abertura de conta bancária, para 

pagamento dos salários. 

  

CUSTO DE INTEGRAÇÃO 

• Custo de tempo do supervisor aplicado na integração do empregado recém-admitido em seu 

departamento; 

• Despesas com a preparação das atividades de integração 

 

CUSTO DE DESLIGAMENTO 

• Despesas relativas ao processamento do desligamento do empregado (pessoal, registros, 

comparecimentos à homologação na Justiça do Trabalho e/ou Sindicato dos Trabalhadores; 

• Custo das entrevistas de desligamento (tempo do entrevistador, aplicado às entrevistas de 

desligamento); 

• Custo de verbas indenizatórias. 

Outros custos identificados decorrentes da rotatividade na empresa em estudo consistem nos 

custos relacionados a impactos financeiros, de tempo e de recursos, sendo destaque, neste momento a 

perda de produtividade, de lucratividade, de capital intelectual, impactos na motivação dos demais 

funcionários que acabam por interferir no comprometimento, na credibilidade que são repassadas aos 

clientes e principalmente na imagem da organização.  

       

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer deste estudo, embora não dispondo de resultados finais, pode-se analisar através 

da teoria aplicada à questão rotatividade que são vários os fatores influenciadores na rotatividade das 

organizações, partindo desde a forma de ser organizar até os fatores emocionais particulares de cada 

funcionário. Dentre esses, pode-se destacar que são os referentes a perspectiva de crescimento e a 

existência de benefícios os que mais impactam nesses índices. 

Cada vez mais, a necessidade de valorizar os recursos humanos se faz crucial para a 

manutenção dos funcionários, vez que manter os bons funcionários se torna cada vez mais difícil. O 

colaborador precisa saber o valor dele diante da empresa, assim como se sabe a importância das 

pessoas nas organizações. 



 

 

O varejo possui peculiaridades que não atraem colaboradores, o grande desafio é demonstrar 

que neste setor é possível o desenvolvimento de carreira, e tornar o trabalho em supermercado uma 

opção e não um preenchimento de uma necessidade temporária. 

As implicações nos índices de rotatividade necessitam ser analisados, para que se identifique a 

raiz do problema e seja traçado um plano de ação que parte deste a reestruturação do departamento de 

recursos humanos já existente até ao trabalho de desenvolvimento de lideres. 

Em suma, a rotatividade é um sinal de patologia empresarial, que impacta nos resultados 

financeiros e também na operação deste setor em estudo, a pesquisa científica deste tema ainda irá 

dispor de soluções claras e palpáveis que toquem ao administrador do varejo. 
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