
termo turnover é a med i ção da ro
tatividade de pessoal, que mede o 

giro de entradas e saídas de pessoal. Se o 
índice de saída de colaboradores em uma 
empresa for muito alto isso se torna muito 
oneroso, pois a cada saída de func ioná r io , 
normalmente, segue uma admissão de ou
tro func ionár io , e este giro cria um custo 
alto de m ã o de obra. 

A perda de mão de obra sempre é prejudicial 
a uma organização, em especial quando perde 
bons colaboradores, qualificados e treinados. 
Outro problema é que os empresários 
terão que arcar com gastos da rescisão do 
antigo profissional, despesas de seleção, de 
recrutamento, e, a lém disso, t a m b é m terá que 
treinar, dar um período de adaptação, o que é 
bastante arriscado podendo ocorrer durante o 
desligamento, entre outras variáveis. Assim o 
ideal é que o turnover de uma empresa esteja 
em um índice apenas necessário para que 
haja renovação saudável do corpo profissional. 

Em algumas empresas, o custo de rotativi
dade de pessoal, pode chegar até o equiva
lente à oito salários nominais, por empregado, 
dependendo do cargo. O que vale dizer que, 
pelo mesmo valor, mantém-se o mesmo fun
cionário trabalhando durante 8 meses. 

Assim, é fundamental evitar fatores cau
sais de um alto índice de turnover, que estão 
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diretamente ligados a mot ivação no 
meio de trabalho. Quando essa for 
baixa torna-se urgente que a orga
nização examine o seu ambiente 
humano e descubra as causas e agir 
para saná-las, melhorando o clima 
humano e a mot ivação. 

Para reduzir o índice de rotativi
dade de pessoal, devemos em pri
meiro lugar, pesquisar as principais 
causas, diagnosticar cada uma e fi
nalmente atribuir uma solução. Mui
tos administradores podem estra
nhar, mas diferente do que se possa 
pensar, a questão salarial não é a 
única que influencia no alto turnover. 
Mas com certeza uma empresa que 
paga muito pouco para seus valores 
terá primeiramente que repensar 
essa situação, para depois utilizar 
outras medidas motivacionais. 

Pesquisas realizadas em algu
mas corporações mostram que um 
dos principais motivos para saída de 
colaboradores das empresas é o re
lacionamento com seus superiores. 
Assim, os colaboradores se demitem 
dos chefes e não da organização. 

A l é m desses pontos, outros que 
são imperativos na hora de trocar 
de empresas são benefíc ios insufi
cientes ou mal empregados; socia
bilidade precária; baixa interação 
entre grupos de trabalho,- ambien
te e clima de trabalho desconfor
tável e polít ica interna de pessoal 
mal empregada. 

Para detectar os respectivos 
problemas, a lém das entrevistas 
com chefias e funcionár ios, pode-
se adotar a "Ficha de Entrevista de 
Desligamento". As informações se
rão sempre preciosas, capazes de 
identificar os problemas que nor
teiam na empresa. 

Porém, não existe um índice de 
turnover adequado para uma em
presa, já que ele depende de várias 
variáveis do ramo de trabalho. Mas 
o problema se torna preocupante 
quando acontecem quedas na pro
dução das empresas. Normalmente 
quando a empresa enfrenta esse 
problema é o momento de fazer 
uma criteriosa avaliação dos motivos 
que levaram a esse ponto. 

Nesse momento toda a empresa 
deve estar alinhada para a reversão 
desse quadro, principalmente a 
área de RH e as l ideranças. Mas 
cada vez mais vejo que o papel 
fundamental para o controle do 
turnover são as l ideranças e a forma 
que elas se apresentam perante 
seus colaboradores. 
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Text Box
Fonte: Dirigente Lojista, São Paulo, ano 38, n. 453, p. 26-28, ago. 2012.




