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RESUMO 
 
 

ROTATIVIDADE DE PESSOAL EM UM COMERCIO DO SETOR CALÇADISTA SITUADO NA 
REGIÃO DO VALE DO PARAIBA A alta competitividade dos negócios obriga as empresas a 
criar mudanças na sua forma de gestão. Se o processo de recrutar e selecionar novos 
funcionários não forem bem conduzidos, problemas podem surgir no decorrer do trabalho. Uma 
destas dificuldades é o alto índice de rotatividade de pessoal, ou seja, um fluxo desregular de 
admissões e demissões de colaboradores na empresa. A rotatividade de pessoal também é 
conhecida como turnover, normalmente é expressa em termos percentuais, pode ser também 
um indicador de saúde organizacional. É importante observar as causas deste fluxo e analisar 
se o problema está na organização e quais as ações devem ser realizadas para reduzir a 
rotatividade. O objetivo deste trabalho é calcular e analisar a rotatividade de pessoal de uma 
empresa varejista no segmento de calçados. Iniciou-se o estudo com a revisão bibliográfica 
sobre a rotatividade de pessoal nas organizações, obtendo assim a fundamentação para 
desenvolver o trabalho. Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental na empresa, sob 
nome fictício, MarriAne Shoes sediada na região do Vale do Paraíba. Foram levantadas as 
admissões e demissões de colaboradores da empresa objeto deste estudo, nos períodos de 
janeiro a junho de 2013, de julho a dezembro de 2013 e de janeiro a junho de 2014. 
Posteriormente, foram calculados os índices de rotatividade destes períodos. Verificou-se que o 
índice de rotatividade no primeiro semestre de 2013 foi de 32,3%, sendo fevereiro e maio os 
meses que apresentaram os maiores índices, atingido 8,9% e 6,2% respectivamente. O 
segundo semestre de 2013 a rotatividade no período atingiu 27,4% apresentando maior índice 
no mês de outubro com 8,0 %. E, no primeiro semestre de 2014 a rotatividade foi 39,1% e os 
maiores índices, também, foram nos meses de fevereiro e maio com 8,3% e 8,7% 
respectivamente. Percebe-se que os índices aumentaram de 2013 para 2014. Constatou-se 
que as maiores admissões são nos meses onde há datas comemorativas como, por exemplo, 
Dia das Mães e Natal, e nos três meses que antecedem esta data. Isto porque os 
colaboradores são admitidos e treinados para atenderem o aumento das vendas. Após as 
datas comemorativas, as vendas diminuem e assim a equipe de colaboradores é reduzida. Os 
primeiros a serem demitidos são os colaboradores com contratos de experiência, encerra-se o 
contrato e não o renova mais, a maioria com os contratos de noventa dias. Outra situação que 
colabora com a rotatividade são os términos de contrato de experiência, pois permite a 
dispensa sem justa causa. Com o término do contrato de experência, a empresa dispensa os 
funcionários que não estão tendo um bom desenvolvimento. Há outras causas de desligamento 
do colaborador, como pedidos de demissão e alguns casos de término antecipado pelo 
empregado, mas tem baixo impacto no indicador de rotatividade. Destaca-se que não foi 
identificada nenhuma dispensa por justa causa. Conclui-se, com base nas pesquisas 
bibliográfica e documental que o turnover é um fator importante a ser considerado e deve ser 
controlado de modo a manter as pessoas na empresa e evitar grandes impactos sobre os 
custos da organização. No entanto, a pesquisa aponta que o índice elevado de rotatividade é 
causado pela sazonalidade nas vendas do comércio e o desligamento do colaborador ocorre 
na maioria das vezes por iniciativa do empregador. Considerando-se que o elevado índice de 
turnover aponta que algo não está indo bem, sugere-se a ampliação deste estudo buscando 
identificar novas formas de contratação para atender a sazonalidade do comercio varejista e, 
assim, reduzir a rotatividade de pessoal. Palavras-chave: Rotatividade de Pessoal, Turnover, 
Recrutamento e Seleção. 


