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Resumo 
A entrada e saídas de trabalhadores nas organizações é uma situação comum nas empresas. 
O presente estudo pesquisou sobre a rotatividade de uma empresa de máquinas e 
implementos agrícolas do Norte do Estado do RS, com foco principal nos custos resultantes 
desse processo. Os dados referentes à rotatividade foram coletados através de pesquisas em 
documentos contábeis e de gestão de pessoas.  Em relação ao delineamento da pesquisa, a 
mesma foi uma análise descritiva com abordagem quantitativa. Para entender melhor os 
processos adotados pela Gestão de Pessoas da empresa, utilizou-se o procedimento técnico 
de pesquisa documental através dos dados disponíveis. Após esse levantamento, os números 
foram calculados e verificaram-se os principais custos da rotatividade, da reposição e do 
treinamento de novos funcionários. A pesquisa confirma os altos custos da rotatividade e o 
alto impacto financeiro gerado sobre o resultado da empresa, indicando a necessidade da 
empresa planejar suas ações, buscando a integração das áreas de Gestão de Pessoas e 
contabilidade para redução de custos com pessoal e o melhor gerenciamento das pessoas. 
Conclui-se que há necessidade de mensuração dos custos intangíveis da rotatividade, além 
do desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema, com foco nas causas desse fenômeno.  
 
Palavras-chaves: Rotatividade. Recursos humanos. Custos. 
 
Abstract 
The entry and exit of workers in organizations is a common situation in companies. This study 
researched the turnover of an agricultural machinery company and implements the Northern 
State of RS, with a primary focus on costs resulting from this process. Data on turnover were 
collected through research in accounting documents and people management. Regarding the 
study design, it was a descriptive analysis with quantitative approach. To better understand 
the processes adopted by the people management, it used the technical procedure of 
documentary research through the available data. After this survey, the numbers were 
calculated and there were the main costs of turnover, the replacement and training of new 
employees. The survey confirms the high costs of turnover and high financial impact 
generated on the outcome of the company, indicating the need for the company to plan their 
actions seeking the integration of the areas of people management and accounting to reduce 
personnel costs and better management of people. It conclude that there is a need to measure 
the intangible costs of turnover, and the development of new research on the subject, focusing 
on the causes of this phenomenon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e a crise política e econômica 

do Brasil ocasionou aumento na entrada e saída de funcionários nas empresas gerando a 
rotatividade. O setor financeiro da empresa deve estar integrado à área de gestão de pessoas 
para apurar os custos desse fenômeno, informar a melhor época para contratação, e dessa 
forma facilitar a tomada de decisão.  

Cabe aos empregadores compreender as consequências da rotatividade e estabelecer 
um modelo de gestão eficaz, a fim de controlá-la, através de pesquisas para especificar as 
consequências individuais, organizacionais e sociais da rotatividade. Mesmo considerando 
que os fatores inerentes a esses custos são complexos e muitas vezes desconsiderados pelas 
empresas, destaca-se que o controle de custos pode caracterizar uma vantagem competitiva. 
Cabe às organizações decidirem o que é mais conveniente, suportar os custos gerados da 
rotatividade ou encontrar alternativas para combater esses altos índices (CASCIO; 
BOUDREU, 2011). 

O alto índice de rotatividade gera custos financeiros que são desperdiçados e não dão 
nenhum retorno para a empresa, afetando diretamente o desenvolvimento estratégico da 
produção, além de gerar custos na demissão e novas contratações. Para obter um maior 
controle gerencial, a empresa deve mensurar os custos, pois o simples conhecimento da 
rotatividade é insuficiente para que se tenha um gerenciamento efetivo sobre esse fenômeno 
(ECKERT et al, 2015).   

A empresa foco deste estudo é do segmento de máquinas e implementos agrícolas da 
região norte do RS e possui dificuldade em reter a mão de obra qualificada devido o alto 
índice de concorrentes do setor e entre outros fatores. A empresa hoje obtém um controle de 
rotatividade através de planilhas de entrada e saída de funcionários, geradas no Excel pelo 
setor de Gestão de Pessoas (GP).  

Com base nas planilhas, identificou-se um alto índice de rotatividade no ano de 2014 e 
constatou-se que a mesma desconhece os custos desse processo. Sendo assim, este artigo tem 
como objetivo geral obter a resposta para o seguinte problema: Qual o impacto da rotatividade 
sobre os custos de uma empresa de Máquinas e Implementos Agrícolas da região norte do 
Estado do RS?  

Os objetivos específicos são descrever o índice de rotatividade do ano de 2014; 
analisar se a rotatividade foi voluntária ou involuntária; identificar o tempo de permanência na 
empresa dos funcionários desligados; demonstrar os custos associados à rotatividade e medir 
o impacto financeiro da rotatividade. 

O presente artigo está estruturado em cinco partes, sendo a primeira direcionada à 
introdução do assunto. A segunda parte é direcionada à fundamentação teórica, a terceira aos 
procedimentos metodológicos, a quarta à apresentação e discussão dos resultados e a quinta às 
considerações finais. 

 
2 GESTÃO DE PESSOAS E ROTATIVIDADE 

 
O mercado de trabalho está sempre em constantes mudanças devido há vários fatores: 

mudanças econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, políticas, demográficas e 
ecológicas. Esses fatores atuam de maneira sistêmica nas organizações e trazem resultados 
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inimagináveis, trazendo transformações, imprevisibilidades e incerteza nas organizações. 
Umas das áreas empresariais que mais sofre mudanças é a área de Gestão de Pessoas.  

 
2.1 Gestão de pessoas 

 
A GP consiste em várias atividades integradas entre si no sentido de obter efeitos 

multiplicadores nas empresas. O fato dos trabalhadores serem hoje fundamentais na busca da 
vantagem competitiva levou as empresas a buscarem uma administração estratégica voltada 
para os recursos humanos. Segundo Dessler (2003, p.15): 

 
A administração estratégica de recursos humanos tem sido definida como a união de 
metas e objetivos estratégicos para melhorar o desempenho da empresa e 
desenvolver culturas organizacionais que encorajam a inovação e a flexibilidade. Em 
outras palavras, ela é o modelo de atividades de recursos humana desenvolvida com 
a intenção de permitir que as organizações alcancem suas metas. 
 

A iniciativa mais poderosa dos gerentes de Recursos humanos para garantir a sua 
contribuição estratégica é o desenvolvimento de um sistema de mensuração que demonstre o 
impacto do GP sobre o desempenho da empresa. “Com uma arquitetura de estratégia 
adequada, os gerentes de todas as empresas serão capazes de compreender exatamente como 
as pessoas criam valor e como medir o processo de criação de valor” (BECKER; ESELID; 
ULRICH, 2001, p. 78).  

A rotatividade de pessoas dentro da organização é comum por diversos motivos, sendo 
que representa a relação de pessoas que saíram e entraram na empresa em um determinado 
período. Para os autores Kops, Silva e Romero (2013, p. 58), “a rotatividade, ou o turnover, 
designa a saída de trabalhadores ou a flutuação de pessoal entre uma organização e seu 
ambiente”. 

A gestão do turnover é muito importante para as empresas. O elevado índice de 
rotatividade gera a perda de produtividade e lucro para as empresas, e interfere também na 
motivação, comprometimento, o que acaba gerando absenteísmo e improdutividade. A perda 
de pessoas gera desperdício de conhecimento, capital intelectual, inteligência e domínio de 
processos. 

Conceitualmente, a rotatividade de funcionários é calculada somando-se a rotatividade 
mensal em um período de 12 meses. A rotatividade mensal é calculada com o número de 
funcionários desligados durante o mês, dividida pela média geral de funcionários ativos 
durante aquele mesmo mês, a taxa é calculada pela seguinte fórmula (CASCIO; 
BOUDREAU, 2010): 

 
Índice de rotatividade =  Número de funcionários desligados   x 100 

Número médio de funcionários ativos 
 
Uma definição mais precisa é de que a rotatividade inclui a reposição dos funcionários 

que partiram, surgindo assim, a ideia de rotação, com a saída de uma pessoa e a entrada de 
outra. Cascio e Boudreau (2010) relatam três parâmetros básicos que afetam a movimentação 
de funcionários: a) a quantidade e qualidade das movimentações (isto é, o valor estratégico do 
desempenho dos funcionários envolvidos); e b) o custo incorrido em produzir as 
movimentações (o custo de aquisições e desligamento). 



4 

 

As causas da rotatividade podem ser externas ou internas como, políticas de GP 
deficientes, problemas de relacionamento interpessoal e com os gestores, baixa moral do 
grupo etc. Os pontos importantes da rotatividade a lembrar, são os resultados das decisões que 
afetam as aquisições e desligamentos que são expressos por quantidade, qualidade e custo.  

Mas a rotatividade quase sempre implica perda de pessoas que a organização não 
gostaria de perder. Infelizmente as empresas tendem a valorizar o profissional na pressão ou 
ameaça de perda do capital humano. A insatisfação no trabalho é a principal causa da 
rotatividade, por isso a área de Gestão de Pessoas deve participar ativamente nas empresas 
buscando manter sempre equilibrado o clima organizacional. 

A rotatividade voluntária é a saída do funcionário da empresa por vontade própria, ela 
acontece por razões pessoais ou profissionais (pedido de demissão). Há várias razões para a 
saída voluntária do funcionário, segundo os autores Cascio e Boudreau (2010, p. 86) são elas: 
“oferta de trabalho com mais responsabilidade, volta aos estudos em tempo integral ou 
salários e benefícios melhores, transferência de cidades etc”. 

A maioria das empresas foca na incidência da rotatividade voluntária dos funcionários 
porque ela é mais controlável. Elas também estão interessadas em calcular os custos da 
rotatividade, porque quando esses custos são conhecidos, a empresa pode focar mais atenção 
na sua redução. 

O gestor deve entender que a retenção de funcionários é uma questão de gestão de 
talentos, e que as melhores estratégias de retenção, portanto, são multifuncionais. 
Dito de outra forma, a rotatividade (voluntária e involuntária), muitas vezes, começa 
com más decisões de seleção, compostas por treinamento inadequado, avaliações 
insensíveis e remuneração desigual. Portanto formular uma estratégia de retenção 
sem considerar todas as práticas de GP é geralmente inútil (DESSLER, 2003 p. 229 
- 230). 

 
2.2 Custos da rotatividade 

 
O alto índice de rotatividade das organizações geram altos custos para as 

organizações, que, muitas vezes não são mensurados ou apurados financeiramente. Os autores 
Cascio e Boudreau apresentam os principias índices para mensuração dos custos de 
rotatividade (2010): entrevistas de saída: calcula o tempo dos entrevistadores e entrevistados; 
funções administrativas: calcula o tempo para desativar o funcionário x o salário do 
especialista + benefício/ hora x n de desligamentos no ano; indenizações de desligamentos: 
calcula toda a remuneração com os encargos e benefícios do funcionário em seu período de 
empresa; imposto desemprego (taxas de impostos do governo para a empresa). 

O custo total da rotatividade é composto por três elementos principais: custos de 
desligamento, custos de reposição e custos de treinamento (PATIAS et al., 2015). Os custos 
de desligamento incluem operação de demissões como a entrevista de desligamento, 
desvinculação da folha de pagamento e as indenizações decorrentes do desligamento. Na 
entrevista de desligamento o custo a ser considerado é o tempo do entrevistador e 
entrevistados. 

 
 
 
 



5 

 

No Brasil, a legislação contempla a demissão sem justa causa, que garante ao 
empregador o direito de demitir seus empregados livremente desde que pague a eles 
as devidas indenizações previstas em lei. As parcelas que realmente tem natureza 
indenizatória são: aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e multa de 50% 
sobre os depósitos do FGTS (40% direito do trabalhador e 10% direcionado a 
manutenção do próprio FGTS). Muitos empregadores incluem no custo da demissão 
as parcelas referentes ao 13º proporcional e as férias proporcionais, mas estas não 
são indenizatórias, pois, independente da rescisão do contrato, elas seriam pagas ao 
empregado em determinado momento (PATIAS et al., 2015, p. 148, 149). 

 
Referente aos custos de reposição, eles incorrem em uma organização quando a 

empresa substitui um trabalhador desligado. Esse custo na área de GP começa a acontecer 
desde o momento que se procura um profissional no mercado de trabalho. 

O custo de recrutamento pode ser avaliado pelo o que a empresa pagou por anúncios, 
jornais, assessorias em Recursos Humanos, consultorias e outros meios utilizados. Já na 
seleção de pessoal, os custos podem ser quantificados com matérias a serem utilizados 
(compra de testes, cópias e outros). 

Juntamente com o custo de seleção de pessoal, acrescentam-se os salários dos 
empregados do setor, encargos sociais, 1/3 férias, 13º salário, os benefícios que a empresa 
oferece aos seus funcionários e outros custos que envolvem ações trabalhistas (FIDELIS; 
BANOV, 2011). 

Em praticamente todos os casos, os funcionários substituídos precisam ser treinados 
para um nível padrão de competência antes de assumir a nova função. Os custos de reposição 
segundo Cascio e Boudreau (2010), dependem dos Custos e Benefícios dos Programas de 
Desenvolvimento de Pessoas de cada organização. Os novos funcionários recebem do 
profissional da área de Recursos Humanos as instruções a respeito do seu novo trabalho, além 
de treinamento durante a execução do seu trabalho por um colega mais experiente na função. 
Além dos custos decorrentes as horas prestadas pelo profissional de RH e do funcionário que 
ensinará as novas atividades, deve fazer parte também do custo todo o material informativo 
fornecido ao novo funcionário.  

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Quanto à abordagem, a pesquisa foi exploratória, quantitativa e de estudo de caso. A 
unidade de análise pesquisada foi uma empresa do norte do Estado do RS de produção de 
máquinas e implementos agrícolas. A empresa objeto de estudo não autorizou a divulgação da 
sua razão social. A pesquisa foi probabilística por amostragem dos dados da rotatividade do 
ano de 2014, e todas as informações e dados fornecidos pela empresa são reais. 

O instrumento de coleta utilizado na pesquisa foi a análise documental de registros 
estatísticos do setor de GP e o financeiro da empresa fornecidos através de planilhas de 
entradas e saídas de funcionários no ano de 2014. Após a coleta dos documentos na empresa 
estudada, foi aplicado a partir da planilha de controle de admissões e demissões do ano de 
2014, a fórmula para identificar os índices de rotatividade mensais.  

Com a obtenção da taxa da rotatividade calculada mensalmente, foram mensurados os 
números de demissões no período e os tipos de desligamentos (voluntária ou involuntária). O 
tempo de permanência dos funcionários desligados no período também foi importante para a 
análise. Foram considerados para a pesquisa apenas os desligamentos sem justa causa no 
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período de 2014. As informações de demissões com justa causa não foram disponibilizadas 
pela empresa. 

Todos os dados utilizados na pesquisa foram enviados por e-mail pelo setor de Gestão 
de Pessoas da empresa através de planilhas e relatórios. Para melhor análise e interpretação 
dos dados, fez-se necessário o contato telefônico com o Contador da empresa e a Analista de 
Recursos humanos. 

Após o processo de coleta, os dados quantitativos foram tabulados e analisados com 
base na estatística descritiva utilizada para resumir ou simplesmente exibir dados 
quantitativos. Todavia este tipo de análise abrangeu outros pontos, pois além de descrever, ela 
permitiu sintetizar e exibir os dados por meio de cálculos da rotatividade e custos de 
desligamentos mensurados em tabelas e gráficos. O aprofundamento necessário ao caso em 
estudo foi construído através das análises, discussão e considerações descritas no capítulo 4. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
A análise dos resultados está estruturada de forma a demonstrar, além do índice da 

rotatividade da Indústria de Máquinas e Implementos agrícolas da Região Norte do Estado do 
RS, empresa pesquisada, os tipos de desligamento, caracterizados como voluntários ou 
involuntários. Em seguida foi analisado também o tempo de permanência dos funcionários 
desligados na empresa e os custos referentes à rotatividade de pessoal, classificados em custos 
de desligamento, reposição e treinamento. 

 
4.1 Índice de rotatividade 
 

O Quadro 1, apresenta a quantificação de admissões e demissões, o número de 
funcionários ativos e o percentual da rotatividade no período de janeiro à dezembro do ano de 
2014. 

 

ÍNDICES DA ROTATIVIDADE JAN - DEZ/2014 

Janeiro/2014.   Julho/2014. 

Admitidos 29 Admitidos 32 

Demitidos 12 Demitidos 39 

Nº de func. no período 546 Nº de func. no período 577 

Percentual de Rotatividade 2,20% Percentual de Rotatividade 6,76% 

Fevereiro/2014.   Agosto/2014.   

Admitidos 31 Admitidos 27 

Demitidos 38 Demitidos 28 

Nº de func. no período 550 Nº de func. no período 582 

Percentual de Rotatividade 6,91% Percentual de Rotatividade 4,81% 
Quadro 1 - Índice da Rotatividade        Continua... 
Fonte: Dados primários (2014)  
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Continuação 

ÍNDICES DA ROTATIVIDADE JAN - DEZ/2014  

Março/2014.   Setembro/2014.   

Admitidos 42 Admitidos 16 

Demitidos 20 Demitidos 13 

Nº de func. no período 572 Nº de func. no período 586 

Percentual de Rotatividade 3,50% Percentual de Rotatividade 2,22% 

Abril/2014.   Outubro/2014.   

Admitidos 25 Admitidos 20 

Demitidos 29 Demitidos 24 

Nº de func. no período 571 Nº de func. no período 596 

Percentual de Rotatividade 5,08% Percentual de Rotatividade 4,03% 

Maio/2014.   Novembro/2014.   

Admitidos 26 Admitidos 0 

Demitidos 31 Demitidos 23 

Nº de func. no período 566 Nº de func. no período 573 

Percentual de Rotatividade 5,48% Percentual de Rotatividade 4,01% 

Junho/2014.   Dezembro/2014.   

Admitidos 36 Admitidos 0 

Demitidos 19 Demitidos 20 

Nº de func. no período 584 Nº de func. no período 553 

Percentual de Rotatividade 3,25% Percentual de Rotatividade 3,62% 
Quadro 1 - Índice da Rotatividade 
Fonte: Dados primários (2014) 

 
Observa-se a partir do Quadro 1, que os meses de maior rotatividade foram os de 

fevereiro, 6,91%; julho, 6,76%; maio, 5,48%; seguido dos meses de abril, 5,08%; agosto, 
4,81%; outubro, 4,03%; novembro, 4,01%; dezembro, 3,62%; março, 3,50%; junho, 3,25%; 
finalizando com os menores índices nos meses de setembro, 2,22% e janeiro, 2,20%. 

O valor considerado de contratações foi de 246 funcionários admitidos e 296 
demitidos. Observa-se que no ano de 2014 houve mais desligamentos do que contratações e o 
total de desligamentos no ano de 2014 foram de 296 funcionários, no entanto a média da 
rotatividade do ano foi de 4,32%. Essa taxa indica que a cada 100 empregados contratados no 
ano, quatro foram substituídos.  Outro dado levantado a considerar, é que a média do número 
de funcionários ativos no período de 2014 foi de 571, essa média se obteve constante em 
todos os meses do ano.  

Referente aos índices de rotatividade nota-se que os meses de fevereiro, abril, maio, 
julho, outubro, novembro e dezembro a empresa demitiu mais funcionários gerando uma 
possível queda na sua produtividade. Segundo Patias et al (2015, p. 149), o tempo existente 
entre o desligamento de um funcionário e a contratação de um novo envolvem dispêndios 
financeiros pela perda de produtividade por sofrer interrupção do processo produtivo com 
essa substituição. 
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Os índices de rotatividade desta empresa são relativamente baixos se comparados à 
média do setor de metalurgia que é 34,7% ao ano. Segundo informativo do Dieese (2014), o 
setor que teve maior queda de desemprego e menor produtividade foi a Indústria de 
transformação. 

 
4.2 Natureza dos desligamentos 
 

Identificou-se na empresa estudada que no ano de 2014 ocorreram 296 desligamentos, 
visto que 192 funcionários foram demitidos involuntariamente por desligamentos e término 
de contratos. Esse índice representa 65% do total de desligamentos, contra 35% de pedidos de 
demissão. Já na demissão voluntária, a pedido do trabalhador, no período estudado 
aconteceram 104, totalizando 35% das demissões.  

No Gráfico 1, conforme as legendas, compara-se o percentual total da rotatividade  
com os índices da demissão voluntária e involuntária no período analisado.  

Gráfico 1 - Natureza dos desligamentos 
Fonte: Dados primários (2014) 
 

Conforme evidencia o Gráfico 1, os meses que apresentaram os maiores índices de 
rotatividade geral são fevereiro, abril, maio e julho, onde os percentuais ficam todos acima de 
5%. Porém, se analisar a natureza das demissões, observa-se que os desligamentos 
involuntários estão representados acima de 65% e estão presentes nos meses de fevereiro, 
abril, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro do ano de 2014. 

Em referência ao tempo de serviço, constatou-se a existência de variações relativas ao 
tempo do qual os funcionários permaneceram na empresa. O Gráfico 2, demonstra o tempo de 
empresa dos funcionários que foram desligados durante o período de janeiro a dezembro de 
2014. 
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Gráfico 2 - Tempo de empresa dos funcionários desligados 
Fonte: Dados primários (2014) 
 

Como pode ser visto, ocorreram desligamentos de funcionários com diferentes 
períodos de atuação na empresa, porém destaca-se que o índice de pessoas desligadas foi 
maior entre aquelas que estavam até três meses trabalhando na empresa, ainda no contrato de 
experiência, com 36,82%. Se for analisar o número de pessoas desligadas que iniciaram suas 
atividades e estavam até um ano empresa, esse índice corresponde a 67,56%, ou seja, mais da 
metade dos funcionários admitidos não chegam a completar um ano de atuação na empresa. 

Mota (2014) argumenta que a rotatividade tem como causa a relação ineficiente entre 
o funcionário e a cultura organizacional, o treinamento adequado e a falta de incentivo. Como 
se vive em um mundo capitalista, não dá para se negar que os profissionais buscam por bons 
salários, porém, inúmeras vezes, pessoas deixam o emprego em que atingiram nível salarial 
desejável, em busca de organizações que oferecem salários muitas vezes até menores, porém 
oferecem outros fatores que representam mais que o valor financeiro. 

 
4.3 Custos da rotatividade de pessoal 

  
Uma das principais consequências geradas pela rotatividade são os custos. É de 

extrema importância à empresa conhecer os custos econômicos e financeiros envolvidos para 
ver o quanto se perde ou deixa de ganhar com a entrada e saída de funcionários. O custo total 
da rotatividade de pessoal é composto pelo somatório dos valore de custo de desligamento, 
reposição e treinamento (CASCIO; BOUDREAU, 2010). 
 
4.3.1 Custos de desligamento 
 

Os custos de desligamento são considerados os mais relevantes para as empresas. Por 
isso as empresas devem especificar exatamente quais as funções administrativas (de apoio) se 
relacionam com o desligamento e o tempo gasto com eles.  
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Na Tabela 1 evidenciam-se os itens relativos aos custos de desligamento identificado 
no processo de rotatividade de pessoal da empresa em estudo. Todas as categorias de custo de 
desligamento foram calculadas conforme o número de desligados no ano de 2014. 

 
Tabela 1 - Categorização dos custos de desligamento 

Descrição da categoria Valor total (R$) Representatividade (%) 

Entrevista de desligamento 1.152,00 0,13 
Exames demissionais 7.398,00 0,83 

Programação de rescisão no sistema 1.132,80 0,13 

Homologação da rescisão (sindicato) 2.268,00 0,25 

Multa do FGTS (40% funcionários e 10% Governo 
Federal 

207.679,47 23,32 

Rescisão (Aviso indenizado+décimo terceiro+férias e 
1/3 férias proporcional) 

671.054,12 75,34 

Total     890.684,39 100,00 
Fonte: Dados primários (2014) 

 
As informações relativas aos custos de desligamento foram analisadas começando 

pelas entrevistas de desligamento, conforme informação da coordenadora de GP, essas 
entrevistas são realizadas na empresa e se baseiam em conversas informais entre a 
coordenadora da área de Recursos Humanos e o funcionário que está sendo desligado. Para 
mensurar o valor atribuído a este processo, calculou-se o valor da hora do funcionário 
envolvido e multiplicou-se pelo tempo gasto em média de cada entrevista. O tempo em média 
utilizado pela empresa nesse processo é de 40 minutos. Somando-se o custo da entrevista de 
desligamento dos 192 funcionários desligados, chegou-se a um total de R$1.152,00. 

Em referência aos custos dos exames demissionais, o cálculo envolveu os valores 
gastos com exames complementares exigidos para cada função. A empresa paga um valor 
fixo por exame que variam do menor custo de R$4,00 até o maior valor que é R$75,00. Para 
cada função existe uma tabela de exames exigidos, com o respectivo custo total.  Calcularam-
se então, todos os funcionários desligados por categoria, multiplicando pelos exames exigidos 
na demissão, totalizando um valor de R$7.398,00, o que representa 0,83% dos custos totais de 
desligamento. 

Os itens relativos à programação dos desligamentos no sistema operacional utilizado 
pela empresa (cálculo de rescisão e exclusão do funcionário da folha de pagamento) e 
homologação da rescisão, que é efetivada no Sindicato da categoria por um funcionário da 
área de GP da empresa. Para os cálculos realizados para esses itens, considerou-se o valor da 
hora do profissional de recursos humanos responsável por essas atividades e o tempo 
consumido para realizá-las, o tempo utilizado nessa categoria é de 30 min para a programação 
de desligamento e 1 hora para homologação da rescisão no sindicato. O valor total dos custos 
de programação da rescisão, desligamento do funcionário da folha de pagamento e 
homologação chegou a R$ 3.400,80. 

Em relação à multa do FGTS e a Indenização da rescisão devida pela empresa ao 
funcionário no momento do desligamento, tais informações foram calculadas pela média 
salarial dos funcionários por departamento e centro de custo. Esses custos referem-se à: 
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a) Multa rescisória do FGTS-devida quando o desligamento é sem justa causa por 
iniciativa do empregador (independentemente do tipo de aviso prévio); 

b) Aviso indenizado proporcional (indenização devida ao funcionário pela 
empresa nos casos de rescisão sem justa causa, na qual não há, por parte da 
empresa, a exigência do cumprimento deste aviso); 

 Os valores referentes a estes custos são os de maior relevância para os desligamentos, 
eles representam 98,66% da categoria e totalizam o valor de R$878.733,59. 

 
4.3.2 Custos de reposição 
 

No momento em que o funcionário é desligado na empresa surge a necessidade de 
suprir a sua ausência. Os autores Cascio e Boudreau (2010, p.98) referem que “os 
funcionários que substituem aqueles que saem são chamados de aquisições, o valor geral ou 
retorno dessas aquisições dependem de três parâmetros – sua quantidade, qualidade e custos”. 

O processo de reposição do novo funcionário gera custos para e empresa em razão das 
atividades de recrutamento, seleção e entrevistas, cadastro do novo funcionário no sistema 
operacional e os custos de exames admissionais. Cada um destes processos foi analisado 
individualmente e foram identificados seus respectivos custos na empresa em estudo descritos 
na Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Categorização dos custos de reposição 
Descrição da categoria Valor total (em R$) Representatividade (%) 

Exames admissionais 10.124,00 38,52 
Recrutamento e seleção 2.973,32 11,31 

Entrevistas de emprego 11.151,18 42,43 

Cadastro de um novo funcionário no sistema 2.030,56 7,73 

Total 26.279,06 100,00 
Fonte: Dados primários (2014) 
 

O cálculo do custo dos exames admissionais segue o mesmo critério dos exames 
demissionais descritos nos custos de desligamento. A empresa gasta um valor fixo para cada 
exame. Consideraram-se para o cálculo do custo, os 246 funcionários admitidos em 
substituição dos desligados em todos os meses do ano de 2014, chegando a um total de 
R$10.124,00, o que representa 38,52% dos custos de reposição. 

A maioria dos processos envolvidos na admissão de novos funcionários dessa empresa 
é de responsabilidade da Analista de Recursos Humanos da empresa. Todo o processo de 
recrutamento e seleção é validado por essa profissional, que tem entre as suas 
responsabilidades: 

a) Recebimento dos currículos dos candidatos; 
b) A seleção dos currículos, conforme a necessidade da empresa; 
c) O contato com os candidatos para agendamento das entrevistas; 
d) O desenvolvimento da entrevista; 
e) A escolha do novo funcionário. 
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Na empresa estudada não se detectaram custos referentes a vagas disponíveis, visto 
que é disponibilizado endereço eletrônico para que os interessados possam postar seus 
currículos a qualquer tempo.  O setor de recursos humanos na empresa disponibiliza dois dias 
da semana (terças e quintas) para a realização de preenchimento de fichas para vagas de 
emprego. Se a vaga disponível for a caráter de urgência, alguns pré-selecionados já realizam 
entrevista com os coordenadores dos setores. 

Para as vagas disponíveis são chamados em média cinco candidatos que apresentam os 
requisitos necessários para a função. Entre a seleção dos currículos e o contato telefônico com 
cada um dos candidatos destina-se um tempo em média de 30 minutos. Para esse cálculo foi 
multiplicado a hora do funcionário envolvido pelo número de candidatos selecionados, 
resultando um valor de R$2.973,32.  

Para o processo de entrevista, chegou-se a uma média de 30 minutos por candidato, o 
valor do custo dessa atividade considerou-se o custo da hora do profissional responsável, ou 
seja, para cada vaga são disponíveis 150 min da profissional responsável, ao custo de R$45,33 
(246 x 45,33 = 11.151,18). Após passar pela etapa de entrevista de emprego, o candidato 
aprovado é contatado pelo setor de recursos humanos, comunicando de sua aprovação e 
solicitando os documentos necessários para a sua admissão.  

Por último, iniciam-se os procedimentos relacionados ao cadastro do novo funcionário 
no sistema operacional da empresa. Estipulou-se um tempo médio de meia hora para o 
cadastro de cada funcionário admitido. Foi considerado para o cálculo o valor da hora do 
funcionário responsável por realizar a atividade, e multiplicado pelo tempo médio que cada 
processo leva para ser realizado, totalizando um valor de R$2.030,56. 

Referente aos custos de reposição, a maior representatividade são os custos de 
entrevistas de emprego com 42,43 %, em segundo os exames demissionais com 38,52%, na 
sequência estão o recrutamento e seleção com 11,31% e por último o cadastro do funcionário 
no sistema 7,73%. E possível, ainda observar que os custos com exames admissionais são 
inferiores aos demissionais, visto que a incidência de exames complementares é superior no 
caso de desligamentos funcionais. 
 
4.3.3 Custos de treinamento 
 

Em praticamente todos os casos, os novos funcionários precisam ser treinados para 
que possam atingir um nível padrão de competência antes de assumir suas funções regulares. 

Segundo Pontes (2001), os administradores devem se preocupar com a rotação de 
pessoal, porque além dos custos financeiros de fácil mensuração, há outros custos difíceis de 
mensurar como treinamento, integração e os reflexos de atitude de pessoal. Conforme dados 
descritos na Tabela 3, é possível visualizar os procedimentos envolvidos nos treinamentos da 
empresa estudada e seus respectivos custos totais. 
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Tabela 3 - Categorização dos custos de treinamento 

Descrição da categoria Valor total (em R$) Representatividade (%) 

Instruções dadas pelo GP 1.488,30 0,63 
Integração do funcionário 51.099,61 21,81 

Instruções dadas pelo gerente 21.742,77 9,28 

Treinamento do novo funcionário pelo mais antigo 159.998,40 68,28 

Total 234.327,44 100,00 
Fonte: Dados primários (2014) 

 
Aos serem admitidos, os novos funcionários recebem instruções prévias do setor de 

GP, esse procedimento demora em média 20 min (6,05 x 246 = 1.488,30). A próxima etapa 
do treinamento é a realização de uma integração do funcionário com o responsável de GP e o 
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) 
representado por um Técnico em Segurança do Trabalho. O período da integração é no turno 
na manhã com a duração de 4 horas. O principal objetivo do auxílio do SESMT nessa 
integração é o treinamento do funcionário referente às normas de segurança e a utilização dos 
EPIS. Para calcular esse custo de integração foi multiplicada a hora do funcionário do GP + 
do Técnico em Segurança x tempo de integração x quantidade de admissões no período 
estudado. O custo total da integração foi de R$51.099,61, representando 21,81% dos custos de 
treinamento. 

No seu respectivo setor, o novo funcionário é recebido pelo gerente, a qual tem a 
tarefa transmitir as primeiras instruções sobre a função, relacionamento com a equipe, 
funcionamento do setor. Esse procedimento em média leva 1 hora para ser desenvolvido. Para 
demonstrar o custo dessa atividade, foi multiplicado o valor da hora do gerente pelo número 
de admissões, resultando em R$ 21.742,77. 

Finalizando o processo de treinamento, os funcionários admitidos são encaminhados 
ao funcionário mais antigo na função, segundo a concepção da empresa, é o que realmente 
apresenta melhores conhecimentos sobre a atividade que irá ensinar. A empresa considera que 
o novo funcionário necessite de uma semana de acompanhamento para obter um melhor nível 
de aprendizagem. Com base nessa informação, o cálculo do custo dessa atividade é 
mensurado o valor da hora do funcionário treinado + o valor da hora do funcionário em 
treinamento, multiplicando pela carga horária do treinamento e pelo número de funcionários 
admitidos. Esses custos totalizaram um valor de R$159.998,40 e representam 68,28% dos 
custos de treinamento.  
 
 
4.3.4 Custos totais da rotatividade de pessoal 
 

A seguir apresenta-se o Gráfico 3 que demonstra o custo todas da rotatividade de 
pessoal. 



14 

 

Gráfico 4 - Composição do custo total da rotatividade de pessoal 
Fonte: Dados primários (2014) 
 
 

O Gráfico 3 evidencia que os custos de desligamento representam a maior despesa 
financeira, com 77% do custo total e significam para a empresa um  custo de R$890.684,39. 
Já os custos de treinamento abrangem 21% do total, com R$234.327,44 e foi o segundo mais 
significante. Por último o custo da reposição representou 2%e no valor de R$26.279,06.  Por 
fim, os custos totais da rotatividade significaram para a empresa estudada no ano de 2014, 
uma despesa de R$1.151.290,89. 

Além de mensurar indicadores financeiros resultantes da rotatividade, é de extrema 
importância para a pesquisa, revelar que a empresa obteve no ano de 2014 conforme a 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) um resultado de (R$3.084.146,13) em 
prejuízo. O impacto financeiro dos custos da rotatividade do capital humano representaram 
37% do total do prejuízo da empresa, ou seja, resultando em uma diminuição de 
R$1.151.290,89 no fluxo de caixa da empresa. 
 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A rotatividade de pessoal é uma realidade no atual mercado de trabalho brasileiro e, 

segundo pesquisas recentes, esse fenômeno vem crescendo a cada ano (DIEESE, 2011). O 
mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, sendo que cada dia surgem novas 
oportunidades de emprego, o que está ocasionando muita entrada e saída de funcionários nas 
empresas gerando a rotatividade. O setor financeiro da empresa deve estar integrado à área de 
recursos humanos para apurar os custos desse fenômeno, informar a melhor época para 
contratação, e dessa forma facilitar para a tomada de decisão. 
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Diante do contexto, o presente trabalho analisou os índices de Rotatividade, as 
demissões quanto a sua natureza e o período em que os funcionários demitidos permaneceram 
na empresa. Porém, o principal objetivo do trabalho foi analisar os custos inerentes à 
rotatividade de pessoal da indústria de Máquinas e Implementos agrícolas da Região norte do 
estado do RS. Além dos custos financeiramente mensuráveis identificados, o excesso de 
rotatividade pode causar problemas com a queda da produtividade, perda de capital humano e 
funcionários de alto desempenho, custos estes imensuráveis. 

Os índices de rotatividade da empresa pesquisada foram em média 4,32%. Esse 
percentual foi considerado baixo devido a média de funcionários ativos em todos os meses de 
2014 ser bem elevada e continua. Percebe-se que dos 296 desligamentos realizados em 2014, 
192 ocorreram por iniciativa da empresa, representando 65% do total de desligados. 
Identificou-se também que do total dos desligamentos ocorridos no período analisado, 
36,82% deles atingiram contratos inferiores a três meses, evidenciando a permanência na 
empresa apenas no contrato de experiência. 

Comprovado os altos custos da rotatividade referente aos processos de desligamento, 
reposição e treinamento, a pesquisa revelou que o impacto financeiro desses custos 
representam 37% do total do prejuízo da empresa no ano de 2014, indicando o impacto da 
rotatividade nos resultados da organização (reduzindo a competitividade da empresa).  

Além das considerações técnicas destacadas no estudo, é importante frisar a 
necessidade de haver políticas públicas de controle de rotatividade. Sem o auxílio de setor 
público é difícil para as empresas manterem o controle  da rotatividade de pessoal, visto que 
esse fenômeno é influenciado pelo fator externo dos índices de emprego/desemprego, pressão 
salarial e demais indicadores que se relacionam à demanda e oferta de mercado de trabalho. 

Desta forma, este artigo apresentou relevância para a empresa analisada por apresentar 
dados e resultados de análises ainda não identificados pela organização. Além disso, também 
se sugere a realização de novos estudos que abordem o desenvolvimento de uma pesquisa 
qualitativa com os trabalhadores, gestores, diretores e outros envolvidos pela rotatividade, 
pois isso permitiria a proposição de medidas alternativas para minimizar as consequências da 
rotatividade, ou seja, uma gestão efetiva de pessoas. 
 
 
 REFERÊNCIAS 

 
BECKER, Brian et al. Gestão estratégica de pessoas com “Scorecard”: interligando 
pessoas, estratégia e performance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 
 
CASCIO, Wayne; BOUDREAU, John. Investimento em pessoas: como medir o impacto 
financeiro das iniciativas em recursos humanos. São Paulo: Bookman, 2010. 
 
DAVENPORT, Tomas, O. O capital humano: o que é e por que as pessoas investem nele. 
São Paulo: Nobel, 2001. 
 
DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2 ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2003. 
 



16 

 

DIEESE. Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho, 2011. Disponível em: 
http://www.dieese.org.br/livro/2011/livroRotatividade11.pdf. Acesso em: 15 set, 2015. 
 
ECKERT, A. et al. As motivações e os reflexos do turnover em termos contábeis e 
econômicos numa entidade sem fins lucrativos do município gaúcho de Caxias do Sul. 
Santa Cruz do Sul, 2011. Disponível em: http://docplayer.com.br/5025352-As-motivacoes-e-
os-reflexos-do-turnover-em-termos-contabeis-e-economicos-numa-entidade-sem-fins-
lucrativos-do-municipio-gaucho-de-caxias-do-sul.html. Acesso em: 20 set, 2015. 
 
FIDELIS, Gilson José; BANOV, Márcia Regina. Gestão de recursos humanos: tradicional e 
estratégica. 2 ed. São Paulo: Érica, 2011. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social, 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
 
KOPS, Lúcia Maria; SILVA, Selma França da Costa; ROMERO, Sonia Maria Thather. 
Gestão de pessoas: conceitos e estratégias. Curitiba. Editora Intersaberes, 2013. 
 
MOTA, Regieder Sebastião. Rotatividade nas organizações: razão de grandes perdas. 
Perquirere 11(2):36-50, dez.2014. Centro Universitário de Patos de Minas. Disponível em: 
<http://perquirere.unipam.edu.br/documents/23456/612187>. Acesso em: 26 out, 2015. 
 
PATIAS, Tiago Zardin et al. Custos da rotatividade de pessoal: Evidências no setor de 
supermercados. Race, Joaçaba, v.14, n.1, p 143-170. Disponível em: 
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race>. Acesso em: 10 de outubro de 2015. 
 
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. 3 ed. 
Atual. São Paulo, LTR, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 

 


