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Resumo
O turnover de pessoal, tema considerado complexo por suas adversidades, vem ganhando importância
nos últimos anos pelas medias e grandes corporações que realmente se preocupam pela gestão de suas
pessoas e pelos impactos financeiros que o mesmo também pode ocasionar. Dessa forma, a
rotatividade de pessoal se acompanhada, torna-se um excelente indicador de gestão para executivos,
pois se muito alto ou muito baixo, inicialmente o índice pode apontar algo que não está indo muito
bem. Pensando assim, neste trabalho fica evidenciado a necessidade do gestor conhecer, comparar e
mensurar os índices de turnover de pessoal e identificar as causas que levam a isso. A pesquisa tem
como foco principal a identificação dos impactos decorrentes da rotatividade de pessoal. Portanto, se
faz necessário a aplicação de um questionário de modo a identificar os índices de turnover entre as
organizações estudadas. A pesquisa mostrou que a rotatividade de pessoal realmente aumenta os
custos e ocasiona impactos financeiros e de imagem para a organização, além de comprovar que a
gestão do turnover pode ser considerada uma importante ferramenta no ambiente corporativo, pois ela
pode contribuir para o acompanhamento e decisões de todos os gestores da organização.
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Turnover in the Financial Segment:
A case study in financial institutions located in the municipality of
Sorriso, Mato Grosso.
Abstract
The turnover of personnel, subject considered complex by their adversities, has gained importance in
recent years by medium and large corporations who really care for the management of its people and
the financial impacts that it can also cause. Thus, the staff turnover is accompanied, it is an excellent
indicator of management for executives, because if too high or too low, initially the index can point
out something that is not going very well. Thinking like this, in this work is evident the need of the
manager know, compare and measure the turnover rates of staff and identify the causes leading to it.
The research focuses primarily on identifying the impacts of staff turnover. Therefore, the application
of a questionnaire to identify the turnover rates among organizations studied is required. Research has
shown that staff turnover actually increases costs and causes financial impact and image for the
organization, and prove that the turnover of management can be considered an important tool in the
corporate environment because it can contribute to the monitoring and decisions of all the
organization's managers.
Keywords: people turnover, turnover, management, people management.
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1 Introdução
A satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho está sendo considerada
fundamental nas organizações bem-sucedidas. Nos dias atuais, quando há muitas vagas de
emprego, a busca por melhores oportunidades e aumento de salário, tem levado os
funcionários a trocarem de emprego, e estas saídas de funcionários é o que chamamos de
turnover. O turnover é a saída de funcionários de uma empresa e a substituição dos mesmos.
A rotatividade nas empresas pode ocorrer por iniciativa pessoal ou da empresa. Para
Chiavenato (2005), a rotatividade de pessoal é o resultado da saída de alguns funcionários e a
entrada de outros para substituí-los no trabalho.
Ainda na visão do autor, rotatividade é o fluxo de pessoal na organização. Para cada
saída de funcionário, ocorre uma reposição. Há dois tipos de desligamento: por iniciativa do
funcionário ou por iniciativa da organização. Chiavenato (2011) ainda salienta que o
desligamento por iniciativa do funcionário acontece por razões pessoais ou profissionais do
empregado, levando-o a encerrar o contrato de trabalho com a organização.
O desligamento por iniciativa da organização surge quando a organização demite um
funcionário, o que pode acontecer por diversos motivos como: funcionário mal selecionado,
substituição ou redução do quadro funcional. Conforme Silva (2001), os desligamentos
inevitáveis que levam ao turnover são: aposentadorias, falecimento, doenças ou problemas
familiares. Segundo Chiavenato (2005), devem-se evitar as demissões e, para isso, são
tomadas algumas medidas internas, evitando horas extras através do compartilhamento de
tarefas e redução da jornada de trabalho. Quando a demissão se torna inevitável, são tomadas
algumas medidas para reduzir o impacto causado por ela.
O Administrador de RH deve estar atento aos índices de turnover e saber as causas que
o geram, além de conhecer as prováveis consequências que irão gerar nas organizações. Estas
podem ser positivas ou negativas, dependendo do tipo de turnover, mas a organização deve
criar políticas, práticas e programas de tratamento, evitando possíveis mudanças exigidas para
seu gerenciamento (SILVA, 2001). Segundo Pontes (2001), o desafio inicial está na
contratação de pessoas. Se houver planejamento, com pessoas certas no lugar certo, poderão
se evitar os desligamentos, e as pessoas trabalharão mais motivadas para atingir os objetivos
da organização. O planejamento de pessoal busca estimar as necessidades futuras de pessoal,
visando facilitar o recrutamento interno em relação ao preparo e treinamento de pessoal para
promoção.
Assim o objetivo geral desta pesquisa será a identificação da taxa de turnover e
também suas possíveis causas no sistema financeiro do município de Sorriso-MT. A
metodologia desta pesquisa será de forma bibliográfica, discutida e estudo de caso. Sendo que
a sua intenção principal está ligada aos índices de rotatividade apresentados no sistema
financeiro do município supracitado.
O estudo apresentado será de grande importância para as empresas (instituições) do
ramo financeiro que possui ou preocupam-se com as elevadas taxas de rotatividade de
pessoas. Será de grande e considerável importância também para os atuais e futuros gestores
de empresas do segmento, além de ser proveitoso a sociedade acadêmica como um todo, pois
o presente estudo irá apresentar índices e possíveis causas de rotatividade de pessoas. Logo,
esta pesquisa busca identificar de maneira objetiva os índices e possíveis causas da
rotatividade de pessoas no segmento financeiro do município de Sorriso/MT.
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2 Referencial Teórico
2.1 Gestão de Recursos Humanos
Chiavenato (1999) define a gestão de pessoas como a “função que permite a
colaboração das pessoas, empregados, funcionários, recursos humanos, ou qualquer
denominação utilizada, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais”. De acordo
com Fisher e Fleury (1989), o conceito da gestão de pessoas, pode ser descrita como Conjunto
de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e
as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Já Gil (2001, p. 17) caracteriza como uma
“função gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o
alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais”. Dutra (2002, p. 17) relata
também que a gestão de pessoas “é caracterizada como um conjunto de políticas e práticas
que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas
possam realizá-las ao longo do tempo”.
A gestão de pessoas visa à cooperação dos indivíduos que atuam na organização,
fazendo com que os objetivos organizacionais e individuais sejam alcançados. As empresas,
segundo França (2007, p.1) “são feitas de pessoas para pessoas. A pedra fundamental da
gestão de pessoas está na contribuição conceitual e prática para uma vida humana mais
saudável e com resultados legítimos de produtividade, qualidade e desenvolvimento e
competitividade sustentável”. Gil (2002) conceitua que a gestão de pessoas é um ramo
especializado da ciência da administração que contempla todas as ações empreendidas por
uma organização, com objetivo de integrar o colaborador no contexto da organização e o
aumento de sua produtividade. Já na visão de Marras (2002) é um conjunto de estratégias,
técnicas e procedimentos focados na mobilização de talentos, potenciais, experiências e
competências do quadro de colaboradores de uma organização, bem como a gestão e a
operacionalização das normas internas e legais incidentes.
Chiavenato (2006, p.23) afirma que “as organizações são constituídas de pessoas e
dependem delas para atingir os seus objetivos e cumprir as suas missões”. O autor explica
ainda que as pessoas passam o maior tempo de suas vidas dentro de uma organização, por isso
é básico e necessário que os mesmos trabalhem unidos para que assim alcancem seus
objetivos com mais precisão, dentro de uma organização não é possível se desenvolver
trabalhando sozinho. As pessoas são essenciais para que haja uma administração de gestão de
pessoas, sem elas não seria possível desenvolver uma estratégia de gestão. Algumas
organizações começam a reconhecer o colaborador como parceiro, já que todo processo
produtivo é realizado com a participação conjunta de diversos parceiros, como fornecedores,
acionistas e clientes CHIAVENATO (2006).
Gil (2001) destaca que a importância do empregado torna-se mais evidente numa
organização, à medida que sua força de trabalho esteja envolvida principalmente com
atividades especializadas. Maximiano (2004) enfatiza que o maior patrimônio de uma
empresa são as pessoas, E Uma empresa que tem um grande número de funcionários em seu
quadro passa por dificuldades de relacionamento, pois cada funcionário é único, cada um com
suas necessidades e problemas, no entanto, todos devem ser tratados da mesma forma. O
gestor de pessoas tem a função de liderar, motivar, comunicar, supervisionar, gerenciar e
dirigir os negócios e a empresa. Essas multiplicidades de ações produzem visões diferenciadas
e possibilitam mudanças e aprimoramentos, possibilitando a criação de novos produtos e
diferentes formas de serviço, dentro de um processo dinâmico, criativo e ágil, em constantes
transformações (CHIAVENATO, 2004). Chiavenato (2004, p.10) define que a gestão de
pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas -
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empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada para
alcançar os objetivos organizacionais e individuais.
Tendo em vista a grande importância dos estudos relacionados a gestão de pessoas,
precisamos aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos relacionados a esta área em nosso dia
a dia. Partindo deste ponto é de extrema importância compreender o conceito de turnover
Turnover é o nome usado para definir a entrada e saída de pessoas em uma
organização, chamado também de rotatividade de pessoal e se expressa através de índices
mensais ou anuais. Para Chiavenato (2002), em toda organização saudável ocorre um pequeno
volume de entradas e saídas de recursos humanos. Esse fenômeno pode ser causado por vários
fatores, que podem ser internos ou externos á organização. A rotatividade de pessoal não é
apenas uma causa, mas, o efeito e consequências de alguns fenômenos internos e externos que
condicionam atitudes e comportamentos dos colaboradores (CHIAVENATO, 2000). É usada
para definir a passagem de pessoal entre uma organização e outra, ou seja, é o número de
pessoas que entram e saem de uma empresa (CHIAVENATO 2002).
Marras (2000, p. 66) relata que o índice de rotatividade, “esse índice pode medir uma
parte da organização (toda uma área de vendas ou somente par te dessa área: uma seção, um
departamento, um setor etc.) ou medir o índice geral (todas as áreas componentes do
organograma da empresa)”. Podem ser diversas as causas de rotatividade de pessoal, entre
elas: a insatisfação quanto à política salarial da organização; ofertas mais atraentes por outras
empresas; descontentamento quanto ao local de trabalho (distância, estrutura física, ambiente
em geral); insatisfação quanto à política de benefícios; problemas de relacionamento com os
colegas; insatisfação quanto à função exercida pelo colaborador; política inadequada de
desenvolvimento e crescimento profissional; critérios de avaliação de desempenho, entre
outros. Os problemas relacionados ao alto nível de rotação de pessoal podem ter seu início
mesmo durante o recrutamento e seleção. O recrutador pode acreditar que uma pessoa que
possua uma boa qualificação profissional técnica mesmo não possuindo as competências
exigidas pelo cargo, possa desenvolver um bom trabalho. Após a seleção, pode ser notório
que o selecionado não possui um perfil adequado para exercer a função para qual foi
selecionado (MOBLEY, 1992).
Os administradores devem buscar conhecer as atitudes de seus colaboradores, porque
eles fornecem indicadores de problemas potenciais, além de influenciarem o comportamento,
e colaboradores satisfeitos e comprometidos apresentam índices mais baixos de rotatividade
(ROBBINS, 2002). Já para PONTES (2001) a dinâmica de entrada e saída de pessoal em uma
organização é chamada de rotação de recursos humanos, flutuação ou turnover. Um número
pequeno de rotação de pessoal é sadio. Os administradores devem, porém, preocupar-se
quando a rotação aumenta, uma vez que há custo financeiro envolvido com as novas
admissões de pessoal e com os desligamentos, que são facilmente mensuráveis. Ainda
segundo o autor, a rotação de funcionários em uma organização pode ser prejudicial a partir
do momento que se torna muito frequente, pois alguma coisa de errado pode estar
acontecendo no ambiente de trabalho, para que o funcionário se desligue. Quando existe
demissão involuntária também é preocupante, pois o problema pode estar no processo de
recrutamento e seleção. Porém quando a rotatividade existe com um índice menor não há
problemas, é comum depois de certo tempo as pessoas saírem das empresas.
A fórmula mais utilizada é o número de pessoas que se desligaram durante um
determinado período de tempo (um mês ou um ano) em relação ao número médio de
funcionários existente. Essa fórmula funciona apenas em relação às saídas e não considera as
entradas de pessoal na organização. Segundo Chiavenato (1999. p. 69) a fórmula que calcula
o índice de rotatividade pode ser representada pela figura abaixo:
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FIGURA 01: Fórmula de Cálculo Do Índice De Rotatividade
Fonte: Chiavenato, 1999, P. 69.

O cálculo do índice de rotatividade existe para que haja um acompanhamento no
processo, para que a partir deste possam ser analisadas quais são as principais causas da
rotatividade. Sendo assim, as empresas adotam políticas diferenciadas para diminuírem este
número. É importante o acompanhamento dos índices de rotatividade, visto que os resultados,
quando altos, alertam para eventuais problemas organizacionais, que poderão ser
diagnosticados por meio de pesquisas de clima organizacional. Todavia, índices mais altos de
rotatividade podem estar ligados a situação do mercado de trabalho PONTES (2001, p. 32).
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 na atitude do pessoal. Mobley (1992)
aponta que a rotatividade, dentro das perspectivas de vantagens e desvantagens, pode ser
analisada sobre três perspectivas: da organização, societal e individual. Para a organização, as
consequências negativas são os custos de substituição de funcionários, seleção e treinamento
de pessoal, custos de demissão, o abalo nas estruturas sociais e de comunicação, baixa na
produtividade, e vasão dos empregados de alto desempenho e menor satisfação entre os que
ficarem. As consequências positivas podem ser o afastamento dos funcionários de baixo
rendimento, infusão de novas tecnologias e novos conhecimentos visando à substituição,
estímulo para mudanças em prática e políticas, maior mobilidade interna e flexibilidade
estrutural e redução de custos e estabilização (MOBLEY,1992)
3 Metodologia
Este item descreve o método escolhido para o desenvolvimento da pesquisa, as
características do objeto e a delimitação da pesquisa. A metodologia segundo Marion (2002,
p. 60) é a “descrição detalhada do método adotado para desenvolvimento do trabalho”, ou
seja, é a parte onde deve descrever que técnicas serão utilizadas e quais caminhos ira se
percorrer para realizar o trabalho em questão. De acordo com silva (2003) o método é o
caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Para Lakatos e Marconi (1995)
método de pesquisa é um conjunto de procedimentos sistemáticos e racionais que permitem o
alcance do objetivo de forma segura e econômica para o auxílio das decisões do pesquisador.
Dentre os métodos de pesquisa existentes será utilizado uma abordagem qualitativa, para
obter-se maiores informações sobre o turnover no segmento financeiro do município de
Sorriso/MT. Para GIL (1999) a pesquisa de caráter exploratório visa proporcionar maior
familiaridade com o problema em questão a fim de deixa-lo explicito ou de procurar construir
hipóteses.
A pesquisa terá dados primários e secundários, ou seja, pesquisa em livros, revistas
entre outros e aplicação de questionário. Para Silva (2003, p. 65)” na maioria dos casos esse
tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado”. Ainda segundo Silva (2003, p.60) a
pesquisa bibliográfica “explica e discuti um tema ou problema com base em referencias
teóricas já publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos científicos etc”. Já para Ruiz
(1996, p.58) bibliografia é um conjunto dos livros escritos sobre determinado assunto, por
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autores conhecidos e identificados ou anônimos, pertencentes as correntes de pensamentos
diversas entre si, ao longo da evolução da humanidade.
A entrevista de pesquisa representa um dos instrumentos básicos para a coleta de
dados, dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa. Nesse sentido, Lakatos e Marconi (1993,
p. 196-201) ressaltam que na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. Pesquisa
Exploratória Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a
finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a formulação
de abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um maior
conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular
problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos
posteriores (GIL, 1999, p. 43). As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, 0. 43) visam
proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo.
A coleta de dados é essencial para a pesquisa, pois é através dela que o pesquisador
vai buscar e colher dados inerentes a pesquisa, e saber escolher de melhor forma para esta
coleta é indispensável para que a pesquisa seja realizada com sucesso. A coleta de dados
acontecera por meio de questionário com perguntas abertas, onde Marconi e Lakatos (1999 p
100) informa que o “questionário é um instrumento desenvolvido cientificamente, composto
de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério predeterminado”.
4 ESTUDO DE CASO
4.1 Sistema Financeiro
Na medida em que ocorreu o surgimento da moeda no período das grandes
civilizações, o ato de emprestar, tomar emprestado e guardar dinheiro de outros foi algo quase
inevitável. Acredita-se que as primeiras operações bancárias da história tenham sido
desenvolvidas na civilização fenícia. Entretanto, o nome banco foi concebido pelos romanos:
significava a mesa em que eram realizadas as trocas de moedas.
Com o florescimento do comércio no fim da Idade Média, a função de banqueiro se
tornou algo muito comum na Europa. Nas feiras da Europa Central, quando as pessoas
chegavam com valores em ouro para trocar com outro produto, era o banqueiro quem fazia a
pesagem de moedas, avaliação da autenticidade e qualidade dos metais, em troca de uma
comissão. Com o passar do tempo, os banqueiros passaram a aceitar depósitos monetários e,
em troca, o banco emitia uma espécie de certificado. Todavia, foi após a percepção de que
nem sempre as pessoas retiravam tudo o que haviam depositado, ou seja, sempre haveria
dinheiro para circular, que surgiu a ideia de conceder empréstimos mediante o pagamento de
juros. Esta foi a base para o enriquecimento dos banqueiros, que deixaram de ser
simplesmente “cambistas”. Para que possamos conhecer o sistema financeiro do município de
Sorriso/MT, primeiramente vamos apresentar as instituições que o compõe.
O Bradesco é o segundo maior banco privado do Brasil (em ativos totais), e cresceu
principalmente através de fusões e aquisições. Foi fundado em 10 de março de 1943 na cidade
de Marília, interior de São Paulo por Amador Aguiar. O banco foi indicado como a marca
mais valiosa do Brasil pela Brand Analytics. No ranking elaborado em 2009 pelo Financial
Times e outras companhias, o Bradesco aparece como a 98ª marca mais valiosa do mundo,
com valor estimado de 6,57 bilhões de dólares, tornando-se a primeira companhia brasileira a
integrar o ranking das cem mais valiosas marcas do mundo. Foi eleita pelo Great Place to
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Work Institute (GPTW) como uma das cem melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
Em 2012 foi considerado a marca mais valiosa da América Latina, pelo segundo ano
consecutivo.
A história do Santander começa em 15 de Maio de 1857, quando a Rainha Isabel II
assina o Real Decreto que autoriza a constituição do Banco de Santander. Desde as suas
origens que é um banco aberto ao exterior, inicialmente ligado ao comércio entre o porto de
Santander, no norte de Espanha, e a Ibero América. A marca Santander é a 1.ª financeira em
Espanha e a 4.ª mais valiosa do mundo em 2012. A marca Santander é a essência do Grupo,
um ativo estratégico de primeira grandeza. Está presente em todos os rankings internacionais
como uma das marcas mais valiosas do mundo, sendo a quarta do setor financeiro, de acordo
com o ranking da Brand Finance.
O Banco do Brasil foi o primeiro banco a operar no País e, hoje, é a maior instituição
financeira do Brasil. Em seus mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e
pioneirismos, participando vivamente da história e da cultura brasileira. Sua marca é uma das
mais conhecidas e valiosas do País, acumulando ao longo de sua história atributos de
confiança, segurança, modernidade e credibilidade. Com sólida função social e com
competência para lidar com os negócios financeiros, o Banco do Brasil demonstrou que é
possível ser uma empresa lucrativa sem perder o núcleo de valores – o que sempre o
diferenciou da concorrência. Sua missão, segundo sua filosofia corporativa, é "ser a solução
em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas,
fortalecer o compromisso entre os funcionários e a Empresa e contribuir para o
desenvolvimento do País.".
Há 153 anos, no dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723,
que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a CAIXA caminha lado a lado com a
trajetória do país, acompanhando seu crescimento e o de sua população. Em 1986, a CAIXA
incorporou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e assumiu definitivamente a condição de
maior agente nacional de financiamento da casa própria e de importante financiadora do
desenvolvimento urbano, especialmente do saneamento básico. No mesmo ano, com a
extinção do BNH, tornou-se o principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE), administradora do FGTS e de outros fundos do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH). Como missão do seu negócio a caixa econômica possui “Atuar na
promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira,
agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro”.
Em 3 de novembro de 2008 a o Itaú e o Unibanco anunciaram a união para formar o
maior banco do hemisfério sul, e um dos 20 maiores do mundo. Este novo banco nasceu do
casamento de duas instituições, o Unibanco que foi fundado em 27 de setembro de 1924,
quando o governo autorizou o funcionamento da seção bancária da Casa Moreira Salles, em
Poços de Caldas (MG), fundada por João Moreira Salles. E o Itaú fundada em 1943, quando
Alfredo Egydio de Souza Aranha constituiu o Banco Central de Crédito. Em janeiro de 1945.
O HSBC originou-se da Primeira Guerra do Ópio e visava financiar o crescente
comércio entre a China e o Império Britânico, teve uma longa e complicada história na Ásia
até a Segunda Guerra e consequente ocupação japonesa de sua base de operações. Como
missão o HSBC possui” Garantir a excelência na entrega de produtos e serviços financeiros,
maximizando valor para clientes e acionistas”. Existem ainda no município as cooperativas de
credito, onde as principais instituições são: SICREDI, SICOOB E UNICRED. As
cooperativas surgiram sem finalidades de lucro, e a história conta que a primeira cooperativa
surgiu em 21 de dezembro de 1844 no bairro de Rochdale, em Manchester, onde 27 tecelões e
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uma tecelã fundaram a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale” com o resultado da
economia mensal de uma libra de cada participante durante um ano.
Esta cooperativa tinha o homem como principal finalidade e não o lucro, os tecelões
buscavam uma alternativa econômica para que atuassem no mercado frente ao capitalismo
que os submetiam a preços abusivos . No brasil a cooperativa de credito SICREDI surgiu em
28 de dezembro de 1902 foi constituída a primeira cooperativa de crédito brasileira, na
localidade de Linha Imperial, município de Nova Petrópolis - Rio Grande do Sul, atual
Sicredi Pioneira RS. A cooperativa de credito Sicredi tem como missão - Como sistema
cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.
Já a cooperativa de credito SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil),
nasceu de um sonho: fazer do Brasil um país mais justo e democrático. Por isso, nas
cooperativas Sicoob, os associados, além de usuários dos produtos e serviços financeiros,
também são os donos do negócio, com direitos e deveres a cumprir.
Missão "Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do cooperativismo,
aos associados e às suas comunidades". A Confederação Nacional das Cooperativas Centrais
Unicred´s – Unicred do Brasil, foi fundada em 11 de Julho de 1994. A necessidade de uma
instituição que representasse os interesses das Singulares e Centrais na época em âmbito
nacional, se concretizava e o sistema se solidificava.
5.2 Análise dos índices de turnover
Nesta etapa são demonstradas todas as análises constituídas a partir do
desenvolvimento da pesquisa. Através do estudo de caso foi possível fazer o levantamento das
informações e dados para encontrar a rotatividade de pessoal apresentada pelas instituições
financeiras e também seus custos e quais medidas estão sendo adotadas pelas organizações
para que tal procedimento possa ser reduzido. Primeiramente será apresentado o cronograma
das empresas estudadas para que possamos entender melhor sua estrutura física e de pessoal, e
para evidencia melhor estas informações abaixo será apresentada uma tabela contendo a
forma como cada organização é formada em todos os seus setores.
INSTITUIÇÃO

A

B

C

D

GERENTE GERAL

1

2

1

1

GERENTE PF

4

3

5

4

GERENTE PJ

1

2

3

2

ASS PF

X

1

1

1

1

1
ASS PF

X

GER. COMERCIAL

X

X

1

1

ADM

1

X

1

1

CH. SERVIÇO

2

1

1

1

CAIXA

4

4

3

2

ESCRITURARIO

X

X

3

4

TOTAL

13

10

20

18

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados (2014).
Tabela 1: Organograma empresas estudadas.
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Conhecido o organograma das organizações entrevistadas, buscou-se chegar ao índice
de rotatividade das mesmas, e para se chegar ao índice de rotatividade de pessoal das
instituições no último ano utilizou-se o número total de admissões e desligamentos que
ocorreram no período bem como o número total de funcionários ativos na instituição. Através
do gráfico 2 podemos analisar o índice de rotatividade de pessoal entre as instituições
analisadas, bem como sua comparação a nível Brasil, Mato grosso, microrregião e município.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados (2014).
Gráfico 2: Rotatividade de pessoal no período de 08/2013 a 08/2014.

Podemos observar através do gráfico 1, que apesar da instituição C possuir um número
mais elevado de turnover, o seu índice de rotatividade é inferior a instituição B que contou
com um número menor de pessoas, porem possui uma taxa de rotatividade maior, e a
instituição D possui o menor índice de rotatividade entre as entre as organizações estudadas.
Através dos dados apresentados sobre rotatividade de pessoal nas organizações
buscou-se verificar quais seriam os principais setores responsáveis pelas alternâncias de
pessoas nas instituições analisadas, e assim chegamos ao gráfico 2:
Para os dados levantados, foi apenas levado em consideração os desligamentos dos
funcionários da empresa, e não as transferências internas entre a unidades de negócio, e
também as promoções, o que inevitavelmente gera uma transferência de setor/função, e geram
impactos dentro da organização. Tais impactos também foram analisados nas instituições
visitadas nesta pesquisa, e através da tabela 2 e gráfico 3 podemos verificar quais são os
grandes impactos na gestão das unidades de negócio.
INSTITUIÇÕES
CARACTERISTICAS
A

B

C

D

TOTAL

1 - CUSTOS ADMINSSOES E DESLIGAMENTOS

X

X

X

3

2 – PRODUTIVIDADE

X

X

2

3 – RENTABILIDADE

X

4 - CAPITAL INTELECTUAL

X

X

X

2

X

3

5 - AUMENTO DE HORAS EXTRAS

X

1

6 - AUMENTOSO DE PROCESSOS TRABALHISTAS

X

1

7 - IMPACTO NA MOTIVACAO

X

8 - CREDIBILIDADE JUNTO AOS CLIENTES

X

X

X

X

4

9 – IMPACTO NA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO

X

X

X

X

4

10 -PERCA DE TEMPO E DINHEIRO

X

X

1

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados (2014).
Tabela 02: Principais impactos do turnover para sua agência.
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Entre os impactos causados pela rotatividade de podemos verificar que os mais citados
pelos gestores entrevistados estão dois relacionados diretamente, a credibilidade junto aos
clientes, e o impacto negativo da imagem da organização para a sociedade no âmbito geral

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados (2014).
Gráfico 4: Principais impactos do turnover para sua agência.

Ao questionar os gestores das instituições financeiras do município de Sorriso-MT
quais são as principais medidas adotadas para alcançar um número menor na rotatividade de
pessoal dentro das organizações, ficou claro que em sua maioria as empresas buscam um
conjunto de procedimentos que está relacionado desde benefícios como plano de saúde, vale
alimentação, e passam pela valorização do funcionário e fornecendo carreira dentro da
empresa, fazendo com que a empresa invista em treinamento e capacitação para exercício das
funções elaboradas.
O QUE A ORGANIZACAO TEM FEITO PARA REDUZIR O TURNOVER?

INSTITUIÇÕES
A

B

C

D

X

X

1 - Sistema de Cargos e Salários

X

2 - Carreira dentro da Organização

X

X

X

X

3 - Oferece benefícios (planos de saúde e vale transp. Alimentação).

X

X

X

X

X

X

4 - Melhor processo de seleção
5 - Investir no desenvolvimento profissional do seu quadro funcional

X
X

6 - Valorizar e capacitar o profissional
7 - Reconhecimento Financeiro

X
X

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados (2014).
Tabela 03: O que a organização tem feito para reduzir o turnover.

Já estando ciente de todos os impactos que a rotatividade de pessoal gera para as
instituições, quais são as maneiras que as organizações se utilizam na busca pelo seu controle,
vamos verificar se os gestores se utilizam destes dados afim de buscar estratégias para
diminuir ou controlar o turnover.
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados (2014).
Gráfico 5: o que a organização tem feito para reduzir o turnover.

A qualificação do funcionário e sua reciclagem são estratégias inteligentes e baratas,
todo profissional novo, além do custo da seleção e contratação, levará um tempo para atingir a
capacidade máxima operacional, o que acaba impactando na produção da empresa como um
todo.
Porém ainda existem algumas estratégias que as organizações estão buscando
minimizar afim de tornar o quadro de funcionários mais qualificado e menos volátil a
rotatividade, sendo que o erro de planejamento estratégico e querer resultados a curto prazo
são os mais citados entre os gestores. Ainda assim foi de comum acordo citado que as
organizações estão melhorando seus processos seletivos, aprofundando a análise do futuro
colaborador.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar quais foram os impactos
financeiros ocasionados pela rotatividade de pessoal no segmento financeiro do município de
Sorriso/MT, e para o alcance de tal objetivo, foram feitas analises em torno de dados reais das
organizações, para que se tornasse possível encontrar os índices dessa rotatividade e seus
posteriores custos. Tão importante quanto o levantamento teórico sobre o assunto abordado,
foi a coleta de dados para mensuração do índice de turnover das organizações estudadas.
Apesar da escassez de literatura cientifica sobre o tema rotatividade de pessoal ou
turnover como é conhecida, foi possível perceber através dos autores encontrados que ela é
sim uma importante ferramenta de gestão. Através da obtenção dos dados e da sua
comparação entre si, torna-se possível evidenciar que o turnover aumenta os custos da
organização e acabam por prejudicar o ambiente organizacional.
Com o presente trabalho foi possível perceber que entre as organizações estudadas,
existe uma grande diferença entre as maneiras que o turnover é administrado, onde
encontramos organizações com turnover entre 10% e 40% do quadro de colaboradores no
último ano, ao qual o turnover considerado ideal está entre 10% e 20%, porém todas as
organizações possuem sistema e métodos afim de controlar este índice.
No caso do sistema financeiro do município de Sorriso/MT, foi comprovado através
dos percentuais que a rotatividade de pessoas provoca impactos financeiros, de imagem e
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credibilidade junto aos seus clientes. Então através deste trabalho podemos concluir que o
entendimento e controle sobre o turnover são de grande importância para a gestão e para a
saúde organizacional, pois além de reduzir os impactos financeiros, imagem e credibilidade,
possibilita que a empresa maximize seus lucros, através da melhora do processo da seleção, e
valoriza seu capital intelectual.
Finalizando, sugere-se então a futuros pesquisadores, que novos trabalhos possam ser
seguidos a partir deste, analisando os custos financeiros do turnover e compara-los entre as
instituições, assim como feito entre os seus índices de turnover. Também aprofundar sobre as
causas dos índices de rotatividade de pessoal, mensurando quais custos secundários e até
terciários a empresa possui através da rotatividade de pessoal.
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