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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O contexto abordado relata quais as causas e consequências que geram 

rotatividade de funcionários de uma organização, enfatizando o fator principal que 

influencia diretamente nesse tópico abordado, buscando uma forma de minimizar e 

solucionar o problema apresentado como a rotatividade de funcionários, salários 

baixos, desmotivação, falta de treinamentos, falta de competência nas lideranças, 

cultura da empresa por trabalhar aos sábados e feriados, não se adequar aos 

horários estipulados para cada turno e ausência de plano de carreira. 

O Mini Preço foi criado na cidade de Curitiba-PR, trazendo um conceito de 

distribuidor/abastecedor para lojas de R$ 1,99. No entanto, devido ao grande 

sucesso do seu negócio e o crescimento da economia brasileira, a empresa tornou-

se uma distribuidora de produtos diversos nacionais e importados, para lojistas em 

geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, 

entre outros, tendo como característica do seu negócio o preço baixo e variedade. 

O Mini Preço entra no cotidiano das pessoas como um mundo de novas 

oportunidades, não só para o experiente lojista que quer abastecer sua loja com 

ótimas ofertas, mas também para aqueles que buscam um novo ramo de atividade e 

quer montar uma loja, uma floricultura, revendas, bares entre outros. A diversidade 

de produtos com ótimos preços permite aos clientes que melhorem e alavanquem 

seus negócios, sonhos e ideias.   

 O trabalho abrangeu o comportamento da organização Super Mini preço, 

onde esta é um comércio de maior loja de artigos nacionais e importados que atinge 

o mercado atacado e varejo na região de Curitiba e é uma empresa familiar, no 

resultado obtido 31% dos entrevistados consideram esse fator regular além de não 

identificarem plano de carreira na empresa o que acarreta na insatisfação dos 

colaboradores. 

A opção de estudar o caso da empresa Super Mini Preço da vila Fanny é por 

ser a maior loja de artigos nacionais e importados que abrange o atacado e varejo 

na região de Curitiba, essa organização conta com um grupo de 80 funcionários 

sendo esses: vendedores, crediaristas, estoquistas, motoristas, gerentes, 

encarregados e diretores. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

O primeiro passo de uma pesquisa científica é identificar o problema a ser 

resolvido, levantar o caso a ser estudado e quais benefícios esse poderá nos trazer. 

Buscando formas de solução com base nos conhecimentos e dados já disponíveis, a 

elaboração do problema é uma etapa decisiva para o desenvolvimento de toda 

análise. 

 

Formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, 
compreensiva, qual a dificuldade limitando o seu campo e apresentando 
suas características, e para tanto se deve seguir algumas regras 
necessárias como: elaborar como pergunta, ser claro e preciso, deve ser 
suscetível a soluções, ou seja, quais as fontes de pesquisa para resolução 
do tema apresentado, elaborar um plano de ação que permita investigar a 
fundo o assunto (GIL, 2008, p.23). 

 

Um problema que pode ser resolvido com um conhecimento de dados já 

disponíveis, podendo considerar assim a criação, de acordo com as autoras Marconi 

e Lakatos (1991). 

Ao contrário dessas autoras, Gil (2008, p.23) “define o problema passível de 

tratamento científico, para se realizar uma pesquisa é necessário verificar se o 

problema cogitado se enquadra na categoria científica”. 

O problema elaborado para pesquisa científica é: Quais as razões da 

rotatividade de funcionários da empresa Super Mini Preço? 

 

 

1.2 HIPÓTESES 

 

 

Subtende-se que hipótese é uma suposição de resposta a ser aplicada 

analisando se esta é considerada verdadeira ou falsa, para tanto no caso de 

certificação positiva cabe-se aplicá-la como resolução do problema apresentado. 

Para sua resolução pode-se apresentar algumas hipóteses derivadas de 

simples palpites ou intuições, quando se utiliza com base nos resultados já 
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existentes de outra pesquisa nos levam a ter maiores conhecimentos nos auxiliando 

a obter melhores resultados. 

Toda e qualquer coleta de dados deve-se obter através de hipóteses com 

pesquisa a diferentes pontos de vista sobre a questão apresentada sendo esta um 

enunciado afirmativo podendo ser uma sugestão proposta provisória. 

A hipótese é apenas uma formulação provisória, destinada a colocar a 

pesquisa em andamento. No decorrer do processo de pesquisa ela pode ser 

confirmada ou não, o que não desqualifica o papel que terá exercido para 

impulsionar a pesquisa para frente. Neste contexto, é certo dizer que as ideias 

científicas, independente do título que recebam em virtude da generalidade são e 

serão sempre hipóteses.  

Segundo o autor Barros (2008, p.210) “As hipóteses também são utilizadas 

amplamente nas ciências humanas, e não apenas nas ciências exatas e nas 

ciências da natureza”. 

Hipótese cientifica é uma preposição especulativa que se aceita de forma 

provisória como ponto de partida de uma investigação, se uma hipótese é 

confirmada ela se transforma em uma fundamentação e uma teoria científica, se ela 

é rejeitada, se transforma em contra-argumento. 

 
[...] é uma suposta resposta ao problema a ser investigado, aceita ou 
rejeitada depois de devidamente testada”. Quando o problema de pesquisa 
é bem formulado pelo pesquisador, as respostas hipotéticas surgem com 
mais facilidade. Tornando a futura pesquisa possível de ser finalizada com 
credibilidade e segurança (GIL, 2007, p. 156). 

 

Hipótese de pesquisa deste projeto: 

a) treinamento escasso para funcionário; 

b) sem perspectiva de carreira profissional; 

c) trabalho durante os finais de semana; 

d) falta de gestão de pessoas e projetos motivacionais. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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Na justificativa o pesquisador deve demonstrar ao leitor e a si próprio a 

importância da sua pesquisa, destacando a relevância social, humana, operativa, 

contemporânea e científica, de modo a especificar sua viabilidade e utilidade, bem 

como originalidade e ineditismo (se for o caso). 

Justificar é oferecer uma razão suficiente de algo que tenha acontecido que 

consiste em apresentar um bom motivo para desenvolver uma pesquisa ou de um 

objetivo a ser escolhido, esta deve conter dois aspectos sendo estes a relevância do 

tema e a amplitude do assunto. 

A justificativa prática é baseada em benefícios para a sociedade, em 

contrapartida justificativa teórica é um estudo cientifico teórico conforme os autores 

Parra Filho e Almeida (2003, p.210) “A professora de uma escola perdida no mundo, 

que não deve raciocinar em termos de pesquisa, mas ater-se a sua realidade, que 

pode ser totalmente diferente”.  

Justificativas de pesquisa deste projeto: 

a) prática: o estudo da empresa Super Mini Preço contribuirá para a 

motivação e treinamento dos funcionários visando à redução de 

rotatividade dos colaboradores; 

b) teórica: em pesquisas realizadas em outros artigos não foram 

encontrados nenhum que abordassem essa rotatividade do ramo 

varejista que trabalhe com produtos nacionais e importados. 

 

 

1.4 DEFINIÇÃO DE OBJETIVO 

 

 

Consiste no objetivo que o autor pretende alcançar e quais as metas a 

serem atingidas podendo ser definidas de duas maneiras, objetivo geral 

representando a pretensão maior do pesquisador e objetivos específicos que 

buscam focalizar em determinado tema, sendo esse o centro do estudo. 

Segundo os autores Parra Filho e Santos (2005, p. 111) “Proporciona uma 

visão geral do tema abordado, onde o pesquisador deve demonstrar importância ao 
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assunto buscando técnicas com base em conhecimentos gerais”. 

O objetivo geral é o que se pretende alcançar no estudo realizado em 

contrapartida o objetivo especifico é focar em um tema. 

Segundo o autor Silva (2003, p. 59) “São as ações a serem executadas para 

alcançar o objetivo geral, definem alguns aspectos a serem levantados e estudados 

chegando assim ao fim proposto”. 

 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 

Identificar as razões que levam a alta rotatividade de funcionários. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 

a) identificar os fatores que levou os funcionários a se sentirem 

desmotivados no local de trabalho; 

b) identificar os fatores que geram demissões dentro da Mini Preço; 

c) identificar as razões que não é aplicado o plano de carreira; 

d) identificar as consequências da alta rotatividade de colaboradores da 

empresa Mini Preço. 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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O tema abordado sobre a rotatividade de funcionários da empresa Mini 

Preço foi definido pela alta rotatividade das empresas comerciais, contudo há 

prejuízos tanto para organização como ao próprio colaborador, para empresa como 

os custos na contratação de um novo funcionário, treinamento e inclusão desse na 

empresa e custos com o desligamento do funcionário para o colaborador há 

desgaste com novas entrevistas, exames admissionais. 

A pesquisa realizada tem o objetivo de amenizar o problema da rotatividade, 

com melhorias dentro da organização, como treinamento da liderança, planos de 

carreira e salarial por metas atingidas na organização. 

O tema abordado foi escolhido devido a não identificação de nenhum estudo 

cientifico sobre esse assunto. 

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser 

pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 

O valor de uma teoria é primeiramente, explicativo e uma generalização de 

fatos que foram estudados para seu valor e sobre tudo analítico, pois lhe servira 

para o estudo e análise de outros fatores da mesma ordem. 

As teorias que esclarecem o pesquisador em sua abordagem dos problemas 

são o fruto de pesquisa ou pelo menos, observações mediante analisadas, como a 

que serviu de exemplo chamamos de teoria científica. Numerosas teorias que 

esclarecem o pesquisador seus problemas são o fruto de pesquisa ou pelo menos 

observações metodicamente analisadas. 

Porém outras, que podem ter sido elaboradas cientificamente, tornando-se 

teoria do social das ideologias. Assim a teoria Marxista foi no decorrer de 

observações metódicas do real e confrontação de experiência diversa que Karl Marx 

a desenvolveu, mas suas origens empíricas foram progressivamente se apagando 

para dar lugar a uma visão do mundo seguro a qual as relações sociais seriam 

estabelecidas de modo mais igualitário para todos. 

Segundo Marion, Dias e Traldi (2002, p.38), “O referencial teórico deve 

conter um apanhado do que existe, de mais atual na abordagem do tema escolhido, 

mesmo que as teorias atuais não façam parte de suas escolhas”. 

O referencial teórico possibilita fundamentar, dar consistência a todo o 
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estudo. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da 

literatura já publicada sobre o mesmo tema, demonstrando que o (a) pesquisador (a) 

tem conhecimento suficiente em relação as pesquisas relacionadas e as tradições 

teóricas que apoiam e cercam o estudo. 

 

Os objetivos da pesquisa teórica é ampliar generalização, definir leis mais 
amplas, estruturais sistemas e modelos teóricos, relacionar, e enfeixar 
hipóteses nua visão mais unitária do universo e gerar novas teorias por 
força de dedução e lógica, exige síntese e reflexão (OLIVEIRA, 1998, p. 
123).    

 

  

 

2.1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Gestão ou administração de recursos humanos são uma junção de métodos 

e habilidades, técnicas e políticas e práticas definidas, com objetivos de administrar 

os comportamentos internos e o capital humano nas organizações.  

 

A área ou departamento de gestão de pessoas é o conjunto de políticas e 
subsistemas que se preocupam com o gerenciamento das pessoas nas 
organizações e que levam à eficácia dos colaboradores nas organizações 
em busca dos objetivos pessoais e da organização. É a área de gestão de 
pessoas que tem a responsabilidade de criar uma relação positiva e 
construtiva de parceria e interação (KNAPIK, 2004, p. 149). 
 

A gestão ocorre para promover a capacitação, participação, envolvimento e 

desenvolvimento dos funcionários de uma empresa. Gestão de pessoas não é 

recursos humanos, o recursos humanos é a técnica e o mecanismo que o 

profissional utiliza, e gestão de pessoas tem como objetivo valorizar os profissionais, 

essa gestão deverá ser feita pelos gestores e diretores, porque requer capacidade 

de liderança. Este setor de gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade 

na formação dos profissionais. 

 

 

 

Desenvolver pessoas não é somente passar um conteúdo e informações 
para que as pessoas adquiram novos conhecimentos e destrezas. È, acima 
de tudo, incentivar o autodesenvolvimento para que sejam modificados 
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conceitos, atitudes e hábitos. Existe uma diferença entre treinamento e 
desenvolvimento de pessoas; o treinamento esta focado no presente, em 
melhorar o desempenho em curto prazo e corrigir falhas e dificuldades 
atuais; o desenvolvimento de pessoas esta direcionado para o futuro, em 
preparar pessoas para assumir outros cargos ou posições a médio e longo 
prazo (KNAPIK, 2004, p. 209). 

 

O planejamento é antecipar a força de trabalho e os profissionais 

necessários para o alcance dos objetivos e metas das organizações num 

determinado período.  

 

O planejamento de recursos humanos representa um processo de decisão a 
respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos 
organizacionais dentro de determinado período de tempo. Trata-se de 
antecipar a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a 
realização de ação organizacional futura (CHIAVENATO, 2009, p. 29). 

 

Segundo Chiavenato (1999, p. 8) “A gestão de pessoas, assim como 

recursos humanos, fazem parte da área de administração, o conjunto de decisões 

integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos 

funcionários e das organizações”. 

Gestão de pessoas é o foco principal da atenção dos diretores de 

determinadas organizações, devido a aceleração do processo de mudanças para 

obterem melhores resultados sobre a gestão da rotina de trabalho dos 

colaboradores. 

Conforme Gil (2001, p. 17) “Gestão de pessoas se baseia em três aspectos 

fundamentais: 1- As Pessoas como seres humanas; 2- As pessoas são como mero 

recursos (humanos) organizacionais; 3-As pessoas como parceiros da organização.” 

As atribuições da área de gestão de pessoas dependem da política, da visão 

e das diretrizes da empresa, mas o foco é sempre o mesmo: o sucesso da 

organização através das pessoas, proporcionando aos colaboradores motivação, 

treinamento e desenvolvimento profissional e mantendo a qualidade de vida. 

 

 

2.2 ROTATIVIDADE DE PESSOAL 
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É representada pelo percentual entre as admissões e demissões com 

relação ao número de funcionários que pertence ao quadro de colaboradores da 

empresa, esse fator preocupa os departamentos de RH, pois cada perda de 

recursos humanos é necessária repor este e aplicar todo treinamento adequado, o 

que acarreta em custos. 

 

Os administradores devem se preocupar mais quando a rotação aumenta, 
uma vez que há custo financeiro envolvidos com as novas admissões de 
pessoal e desligamento, há outros custos como treinamento de novos 
funcionários onde este traz consequências na motivação dos colaboradores 
refletindo no desenvolvimento profissional (PONTES, 2005, p. 31). 

 

A rotatividade pode ser causada pelas mudanças no sistema para diminuir 

as operações ou custos reduzindo os resultados, entretanto existe a rotatividade 

provocada pelas pessoas e causada pela organização. Por pessoas parte das 

iniciativas de funcionários devido ao mercado de trabalho ser mais competitivo e 

oferta intensa, salários mais altos, planos de carreiras e pela organização se deve as 

substituições de talentos para melhor desempenho ou reduzir operações ou custos. 

 

No resultado da rotatividade pode-se identificar como principal problema a 
gestão do método de medir a avaliar os resultados e adequação de 
recursos, portanto não é uma causa, mas efeito de certos fenômenos 
localizados dentro e fora da organização que condicionam o 
comportamento pessoal (CHIAVENATO, 2009, p. 40). 

 

Fenômenos externos podem ser representados por oportunidades de 

emprego no mercado de trabalho. 

Fenômenos internos se salarial, identificam como a política, benefícios e 

gestão exercidas nas organizações, oportunidades de crescimento profissional, 

clima organizacional, cultura organizacional, política de recrutamento e seleção de 

pessoas, critérios e programas de treinamento. 

 

 

 

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Representa o grau de satisfação dos membros de uma empresa sendo este 

influenciador no fator de produtividade, pois o grau de satisfação de uma 

organização depende do comportamento mental e ação de cada colaborador, pode-

se considerar que a organização é extremamente importante no processo de 

motivação, pois é necessário que haja motivos para gerar a motivação, e é nesse 

momento que as metas e os objetivos da empresa podem ser considerados fatores 

motivacionais. 

Segundo Edela (1998, p.125) “Clima é um fenômeno resultante da interação 

dos elementos da cultura, caráter e tecnológica, estilos gerenciais, expressões, 

pensamentos, inovações, conhecimentos, processo, etc”. 

A empresa aplicando técnicas de motivação terá como conseqüências o 

aumento dos lucros devido a alta produtividade, pois quando o colaborador se sente 

satisfeito só gera benefícios para ambos os lados, organizacional e pessoal, portanto 

esse é um ponto relativamente importante que as organizações não buscam atender 

acarretando na perda de um grande profissional. 

 

Há empresas que chama atenção pela sua receptividade, outras pela 
formalidade, outras ainda pelo calor humano, ou mesmo pela empatia. Não 
existe um clima ideal, mas as pessoas devem identificar-se com a empresa 
e com seu ambiente de trabalho para manter o alto nível de motivação 
(KNAPIK, 2006, p. 23). 

 

Utilizando as ferramentas de monitoramento do clima organizacional ajuda a 

obter um alto nível de satisfação dos colaboradores, assim, estes se sentem 

ouvidos, respeitados e, principalmente, participantes da melhoria da empresa. Um 

exemplo de ferramenta que auxilia na gestão do clima organizacional é a pesquisa 

de clima, que identifica fatores relevantes tanto para o indivíduo como para a 

organização. 

 

 

 

 

É da convivência que as empresas desenvolvam sistematicamente 
pesquisas sobre o clima organizacional com vista em: identificar e mensurar 
as atitudes dos empregados; desenvolver a compreensão das gerências 
acerca do ponto de vista dos empregados; identificar as tendências das 
opiniões e atitudes dos empregados, subsidiar estudos acerca da eficiência 
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organizacional e demonstrar interesse da empresa nas opiniões para 
melhorar a qualidade de vida (GIL, 2001, p. 272). 

 

 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Cultura é um conjunto de costumes e rituais que a sociedade desenvolve ao 

longo de sua história, esta reflete na identidade da organização, sendo expressa 

pela maneira como se faz os negócios, a maneira de tratar seus clientes e 

funcionários, o grau de liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o 

grau de lealdade expresso por seus funcionários com relação à empresa. 

Segundo Hunt (1999, p. 197) “Cultura é o sistema de ações, valores e 

crenças compartilhado que se desenvolve numa organização e orienta o 

comportamento de seus membros”. 

A cultura organizacional representa as normas que orientam o 

comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direcionam suas 

ações para o alcance dos objetivos, esta precisa ser alinhada juntamente com as 

decisões e ações da organização como planejamento, organização, direção e 

controle para se conhecer a organização visto que esta representa as percepções 

dos funcionários e gestores e reflete a mentalidade organizacional.  

Segundo Knapik (2006, p. 22) “Existem instituições que mantêm uma cultura 

com tradições, crenças e hábitos ultrapassados, como se um passado promissor 

fosse à garantia de um sucesso duradouro”. 

A cultura de cada empresa é vista pela maneira que seus colaboradores 

agem, pois deve ser dada total liberdade de expressão para que o funcionário se 

sinta a vontade em dizer o que pensa expôr suas ideias de melhorias e tenha seu 

devido reconhecimento para que este trabalhe mais motivado. 

Segundo Hunt (1999, p. 202) “Os bons gestores devem conseguir apoiar e 

reforçar uma boa cultura e ajudar a criar culturas novas se não existirem”. 

Cerimônias podem ser consideradas eventos especiais para celebração de 

símbolos culturais, como casamento, batizado, formatura, comunhão, crisma, 

cerimônia de posse (em caso de políticos); rito prevalece normas e valores 

fundamentais, como exemplo café da manhã, onde é obtida várias relações de 
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trabalho, fofocas e relações interpessoais.  

Segundo Hollenbeck (2000, p. 269) “Ritos são atividades cerimoniais 

destinadas a comunicar ideias especificas ou realizar determinados propósitos.” 

Rituais são ações executadas com frequência que reforça normas e valores 

culturais; histórias são definidas por eventos acontecidos que transmitem normas e 

valores culturais; mitos são histórias imaginárias que ajudam a explicar atividades ou 

eventos; heróis são pessoas de sucesso que encarnam valores da organização e de 

sua cultura; símbolos são objetos, ações ou eventos que possuem significados 

especiais que permitem a troca de ideias entre os membros das organizações; 

linguagem se considera um conjunto de símbolos verbais que reflete na cultura da 

organização. 

 

 

2.5 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

 

Cada empresa possui sua forma de avaliação para a ascensão profissional 

de seus colaboradores, de acordo com suas aptidões e seus desempenhos, 

aproveitando assim o máximo do funcionário visando atingir os objetivos da 

empresa. 

 

Pode-se definir cargo como um conjunto de funções definidas em 
determinada estrutura organizacional. Por função entende-se um conjunto 
de tarefas e ou atribuições que são exercidas de maneira sistemática e 
reiteradas por um individuo numa organização. De modo geral, este 
individuo é ocupante de um cargo. Tarefas e atribuições são as atividades 
individualizadas ocupante de cargos (GIL, 2010, p. 172). 
 

A estrutura de cargos e carreiras da empresa esta dividida em: grupo 

organizacional, classe e nível salarial. Grupo organizacional agrega cargos com 

mesmo nível de escolaridade (superior, técnico e médio), e classe compreende o 

grau de complexidade e responsabilidade das atribuições, expressar por padrões 

hierárquicos dentro de um cargo, que se reflete em valores organizados em níveis 

salariais, nível salarial são os valores que expressam o salário base dos níveis 

hierárquicos de cada classe. 

Para Chiavenato (2006, p. 283) “Cada vez mais pessoas estão assumindo a 
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responsabilidade total por suas próprias carreiras. As empresas oferecem 

oportunidades e o impulso para aprender, enquanto as pessoas seguem adiante”. 

 

A carreira deve ser pensada, portanto, como uma estrada que esta sendo 
construída pela pessoa e pela empresa. Desse modo, se olhar para frente, 
vamos ver o caos a ser ordenado e, quando olharmos para trás 
enxergaremos a estrada que construímos. Uma empresa que administre de 
forma compartilhada as carreiras terá diante de si varias estradas em 
construção (DUTRA, 2002, p. 103). 

 

Para elaboração dos planos de cargos e salários devem ser aplicadas 

técnicas, avaliação e classificação das funções, recorrendo às pesquisas de 

mercado. 

 

Compensação é a área que lida com a recompensa que o individuo recebe 
como retorno pela execução de tarefas organizacionais. É basicamente uma 
relação de intercambio entre pessoas e organização. Cada empregado 
transaciona com seu trabalho para obter recompensas financeiras e não 
financeiras. A compensação pode ser direta e indireta (CHIAVENATO, 2003, 
p. 34). 

 

A compensação pode ser direta ou indireta. A direta consiste no pagamento 

de salários, prêmios e comissões. A indireta são as férias, horas extras, adicionais, 

13° salário. 

A compensação não financeira é o reconhecimento e a auto-estima, 

segurança no emprego e orgulho. 

 

 

2.6 TREINAMENTO 

 

 

O treinamento é um processo educacional de acordo com a cultura da 

empresa pode ser de curto ou longo prazo, é também um meio de desenvolver a 

força de trabalho a partir dos cargos envolvidos. 

É utilizado nos procedimentos sistemáticos e organizados pelos quais as 

pessoas de nível não gerencial aprendam conhecimentos e habilidades técnicas 

para um propósito definido dentro de um processo operacional, por outro lado é um 

processo educacional pelo qual o pessoal gerencial aprende conhecimentos 
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conceptuais e teóricos. 

 

Geralmente os treinamentos são projetados para curto prazo, em função de 
um propósito definido e específico, como operação de uma maquina ou 
execução de uma determinada atividade, visando dar a pessoa os 
elementos essenciais para o exercício de um presente cargo preparando a 
adequadamente, pode ser aplicado a todos os níveis ou setores de uma 
organização (CHIAVENATO, 2009, p. 40). 

 

O meio mais comum para qualificação e evolução dos funcionários nas 

organizações é através de treinamentos, "treinamento é um processo de assimilação 

cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades 

ou atitudes relacionados diretamente a execução de tarefas ou a sua otimização no 

trabalho", ou seja, é uma ferramenta utilizada para transmitir conhecimento técnico e 

conceitual de um determinado bem ou serviço desenvolvido pela organização.  

 

Algumas empresas ministram o treinamento por profissionais adequados 
que possuem o devido conhecimento e preparo para transmiti-los a seus 
empregados, entretanto ainda possuem órgãos que disponibilizam 
profissionais não adequados para atuarem como palestrante. O intuito 
principal é fazer com que seus funcionários possam depreender e pôr em 
prática todo o treinamento ministrado em seu cotidiano (RIBEIRO, 2006, p. 
46). 

 

O desenvolvimento do colaborador na empresa é fundamental para o 

alcance de resultados positivos, não somente para a empresa, mas para a carreira 

profissional, e até mesmo, pessoal de cada indivíduo. O treinamento nas empresas 

tem por objetivo aperfeiçoar a atividade desenvolvida por um determinado 

departamento ou pessoa, aumentando o conhecimento do funcionário, deixando-o 

motivado, resultando no bom desenvolvimento de sua atividade e relacionamento. A 

execução de treinamentos nas organizações reflete positivamente no desempenho 

de seus colaboradores, pois mostra a preocupação da empresa, não somente para 

desenvolver um bom trabalho, mas também a importância daquele trabalhador. 

 

 

2.7 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

  

 

As organizações diferenciam uma das outras quanto à qualidade do 
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comportamento organizacional, também sua prática pode variar dentro dos 

departamentos ou áreas. Essas diferenças são substancialmente causadas pelos 

diferentes modelos de comportamento organizacional que dominam o pensamento 

administrativo em cada organização. 

 

As organizações exercem uma função considerável na vida do ser humano 
por que modelam o comportamento dos respectivos membros, pois podem 
influenciar as necessidades e motivos dos indivíduos em diferentes 
organizações, ou em grupos na mesma organização, incentivarem a 
produtividade, bem como respostas rápidas as estratégias administrativas 
variadas. Caracterizam-se pela sua complexidade e o seu empenho em 
superar as pressões sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e políticas 
(WAGNER, 2000, p. 42). 

 

 A filosofia organizacional e os objetivos são implementados pela liderança 

que se tornou crescente participativa nos anos atuais; os líderes criam políticas 

formais, estruturas e procedimentos que ajudam atingir os objetivos eles também 

precisam conhecer a organização informal e trabalhar com seus membros para 

criarem normas positivas. A motivação bem sucedida pode conseguir um 

desempenho humano acima da média, constrói um relacionamento de mão dupla 

que consiste com os valores humanos atuais no que diz respeito ao como as 

pessoas querem ser tratadas. 

 

Empregados que trabalham num ambiente protetor tornam-se 
psicologicamente preocupados com o resultado, eles são fortemente 
motivados porque através da liderança a administração promove um clima 
de ajuda ao crescimento dos empregados, eles assumem responsabilidade 
desenvolvendo sua necessidade de construir e desenvolver-se a si mesmo 
caso administração lhes dê oportunidade (HOLLENBECK, 2000, p. 20). 

 

O modelo autocrático foi um modelo aceitável parta orientar o 

comportamento gerencial quando ainda não existiam alternativas bem conhecidas e 

ainda pode ser útil sob algumas condições como crises organizacionais. 

O mais evidente é que a empresa que investe em melhorias e pesquisa 

organizacional tende a ser especialmente eficaz nas nações afluentes porque ele 

desperta os impulsos dos empregados no sentido de um amplo conjunto de 

necessidades. 
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2.8 LIDERANÇA 

 

 

Liderança é o processo de encorajar e ajudar os outros trabalharem 

entusiasticamente na direção dos objetos. O fator humano que ajuda um grupo 

identificar para onde está indo e assim motivar-se em direção dos objetivos. O 

sucesso e a motivação de uma equipe dependem do comportamento e habilidade de 

um líder.  

Os responsáveis pela gestão de pessoas no setor devem saber motivar os 

funcionários, para que estes se sintam uma peça importante na empresa. Se isto 

acontecer, seguramente terão um melhor desempenho no trabalho. Além disso, a 

área de gestão de pessoas tem também a responsabilidade de exercer práticas de 

gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um 

ambiente profissional e positivo na organização. 

 

A habilidade técnica refere-se ao conhecimento da pessoa e a habilidade 
em qualquer tipo de processo. A habilidade é o aspecto diferenciador do 
desempenho no cargo a nível operacional, mas, na medida em que os 
empregados vão sendo promovidos para responsabilidade de liderança 
(NEWSTROM, 1991, p. 150). 

 

Nas organizações formais de muitos níveis hierárquicos, a habilidade de 

seguir é um dos principais requisitos para a boa liderança é a chave que abre as 

portas para as oportunidades e mantém o equilíbrio com o resto da organização, 

causando motivação do resto da equipe que necessitam sentir que eles têm um 

objeto que vale a pena, que pode ser alcançado desde que haja compreensão 

comum dos objetos de todas. 

 

A liderança é um tema de fundamental importância, pois está relacionado 
com o sucesso ou o fracasso, com conseguir ou não atingir os objetivos 
definidos. Principalmente no contexto empresarial ou de uma organização, é 
importante saber fazer a distinção entre líder e chefe (GIL, 2001, p. 119). 

Liderança tem o intuito de definir tarefas com igualdade para todos de 

acordo com o seu setor e cargo, fazer programação do dia e da semana, repassar 

feedback seja ele positivo ou negativo, no caso de negativo com objetivo de fazer o 

colaborador repassar e não se desmotivar. 

Toda organização tem metas a serem cumpridas com qualidade e 
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comprometimento da equipe dando responsabilidade ao funcionário para que ele 

compreenda a importância de seu serviço dentro da organização. 

A compreensão do líder é de grande importância na empresa, é uma “via de 

mão dupla”, ser compreensivo em algumas situações causam um comprometimento 

maior do colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

Metodologia científica é o estudo dos métodos ou dos instrumentos 

necessários para elaboração de um trabalho científico, sendo um conjunto de 
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técnicas e processos empregados, é aplicado em ciências. 

Conforme Lakatos e Marconi (1991, p.83) “Não há ciência sem o emprego 

de métodos científicos”. 

Para tanto a metodologia é a teoria de investigação da verdade de um 

processo científico ou para alcançar um fim determinado, em suas devidas análises 

devem ser seguido algumas etapas. 

 Segundo Parra Filho e Santos (2003, p.51) ”Descobrir o problema, 

colocação precisa do problema, procurar conhecimentos, tentativa de solução, 

invenção de novas ideias, obtenção de solução”. 

A metodologia científica aborda a principal regra para uma produção 

científica, fornecendo as técnicas, os instrumentos e objetivos para um melhor 

desempenho e qualidade de um trabalho. 

 

 

3.1 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 

A pesquisa quantitativa é um estudo por bases estatísticas que se destina 

descrever características de uma determinada situação, serve para medir tanto 

opiniões, atitudes e preferências como comportamentos. Ela também é usada para 

medir um mercado, estimar o potencial ou volume de um negócio, exige um número 

maior de entrevistados para garantir maior precisão nos resultados. 

 

Os dados devem ser, quanto possível, expressos com medidas numéricas. 
O pesquisador deve ser paciente e não ter pressa, pois as descobertas 
significativas resultam de procedimentos cuidadosos e não apressados, não 
deve fazer juízo do valor, mas deixar que os dados e a lógica levem á 
solução real, verdadeira (MARCONI, 1991, p. 20). 

 

Neste trabalho o científico realizado pelas acadêmicas da Faculdade 

Anchieta de Ensino Superior do Paraná, foi utilizada a técnica de pesquisa 

quantitativa, onde os instrumentos da pesquisa foram padronizados e em forma de 

questionários fechados. Foram entrevistados 80% funcionários totalizando 60 

questionários respondidos, dentre as funções de operadores, repositores, financeiro, 
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encarregados, compras, recursos humanos, estoque, e gerente da empresa 

estudada, onde foi realizado por tempo de serviço. Após a coletagem dos dados, 

foram montados gráficos e tabelas das porcentagens, junto aos relatórios e 

apresentado para a diretoria da empresa. 

Na pesquisa realizada o questionário apresentava 10 questões, para tanto 

em analise a fundo de cada caso uma pergunta foi anulada (questão 8) devido cada 

colaborador terem interpretado de um forma diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A EMPRESA 

 

 

O Mini Preço foi criado na cidade de Curitiba-PR, trazendo um conceito de 

distribuidor/abastecedor para lojas de R$ 1,99. No entanto, devido ao grande 

sucesso do seu negócio e o crescimento da economia brasileira, a empresa tornou-
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se uma distribuidora de produtos diversos nacionais e importados, para lojistas em 

geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, 

entre outros, tendo como característica do seu negócio o preço baixo e variedade. 

Seus produtos são voltados a diversos setores sendo os principais: 

papelaria, artigos para escritório, brinquedos, cama, mesa e banho, artigos para 

cozinha, artigos de alumínio, plásticos, decoração, presentes, utilidades para o lar, 

bebê, bijuterias, flores, acessórios, artigos para festa, jardinagem, ferramentas, 

mercearia e artesanato entre outros. 

O Mini Preço entra no cotidiano das pessoas como um mundo de novas 

oportunidades, não só para o experiente lojista que quer abastecer sua loja com 

ótimas ofertas, mas também para aqueles que buscam um novo ramo de atividade e 

quer montar uma loja, uma floricultura, revendas, bares entre outros. A diversidade 

de produtos com ótimos preços permite aos clientes que melhorem e alavanquem 

seus negócios, sonhos e ideias.   

A empresa busca sempre melhorar e inovar através de pesquisas com o 

público consumidor, fornecedores e colaboradores internos.  Oferecer variedade e 

produtos de qualidade com excelência de preços, dando a seus clientes 

oportunidades de bons negócios e desenvolvimento.  

 Ser referência em seu ramo de produtos nacionais e importados pela garantia 

do menor preço entre seus concorrentes, garantindo um lucro pequeno mais de 

grande giro rápido que assim faz com que o lucro seja bem significativo. 

Para conseguir o menor preço no mercado a Mini Preço conta com seus 

fornecedores garantindo a fidelidade e o menor preço de compra, ela faz os pedidos 

em grande quantidade e contêiners fechados, e vende com uma margem de lucro 

pequena para garantir o menor preço.      

Mercado organizacional que produz bens e serviços utilizados na produção 

de produtos. Mercado consumidor é o poder de compra de acordo com o nível 

social. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

 

  GRÁFICO 1- SETORES DA EMPRESA 
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  FONTE: Os autores 

 

 

Segundo o gráfico 1, foi identificado que os setores que possuem maior 

número de funcionários são: reposição, estoque, caixa e administrativo devido ao 

ramo da atividade exercida pela empresa que atende varejo e atacado e que 

correspondem por 96% do quadro de funcionários da organização sendo que o 

menor setor é o de compras com 4% do número de colaboradores. 

 

GRÁFICO 2- TEMPO DE CASA 
 

 

          FONTE: Os autores 

 

Analisando o gráfico 2 nota-se que a maioria dos funcionários tem menos de 

um ano de casa, ou seja, 53% tem menos de dois anos de empresa e trabalham nos 

setores de caixa e reposição. E 38% dos funcionários possuem de 3 a 10 anos de 

casa, somente 9% possuem acima de 10 anos de registro, sendo esses do setor 

administrativo. 
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Devido ao fato de que a maioria dos colaboradores não permanecem mais 

do que 5 anos na empresa, esse fator pode ser um dos indícios que existe a 

rotatividade de colaboradores. 

 

 

GRÁFICO 3- SALÁRIO 

 

FONTE: Os autores 

 

Pode-se notar no gráfico 3 que um dos motivos da não permanência dos 

funcionários na empresa se dá pelo descontentamento do salário, já que 56% dos 

colaboradores não acha justo seus ganhos. 

Dos funcionários que acham o salário injusto 6% tem mais de 10 anos de 

casa, 9% possuem de 6 a 10 anos de casa, 20% possuem de 3 a 5 anos de casa, 

23% possuem de 1 a 2 anos de casa e 42% tem menos de um ano de registro na 

empresa. 

 

 

 

 

 

              GRÁFICO 4- REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
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                   FONTE: Os autores 

 

 

No quesito realização profissional houve um empate entre realizado e pouco 

realizado, nota-se que os funcionários estão realizados com a função exercida 

mesmo não concordando com o salário oferecido. 

Na aplicação da pesquisa de campo nota-se que alguns dos colaboradores 

entrevistados são encarregados e gerentes esses estão satisfeitos com seus 

salários e outros não estão contente com o salário recebido , entretanto é devido à 

empresa não fazer nenhuma exigência como treinamento, cursos, experiência e 

caso acabem saindo da organização com a sua bagagem profissional não 

encontraram nenhuma função que supra o salário pago pela empresa Mini preço e 

consequentemente acabam se acomodando . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABELA 1- ANÁLISE DOS DADOS DO GRÁFICO REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
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Se consideram muito realizado Percentual 5% Se consideram pouco realizado Percentual 30%

Mais de 10 anos 100% Menos de 1 ano 45%

Total 100% 1 – 2 anos 22%

Se consideram realizado Percentual 30% 3 – 5 anos 28%

Menos de 1 ano 16% Mais de 10 anos 5%

1 – 2 anos 23% Total 100%

3 – 5 anos 16% Se consideram nada realizado Percentual 13%

6 – 10 anos 34% Menos de 1 ano 50%

Mais de 10 anos 11% 1 – 2 anos 38%

Total 100% 3 – 5 anos 12%

Se consideram indiferente Percentual 22% Total 100%

Menos de 1 ano 33%

1 – 2 anos 23%

3 – 5 anos 30%

6 – 10 anos 7%

Mais de 10 anos 7%

Total 100%  
   FONTE: Os autores 

 

Percebe-se pela análise realizada que a maioria dos respondentes tem 

menos de um ano de tempo de casa, devido a esse pouco tempo de empresa e a 

adaptação no ambiente de trabalho, a maioria se consideram nada realizado com a 

profissão exercida. 

 

 GRÁFICO 5- OPORTUNIDADE DE CARREIRA 

 

 FONTE: Os autores 

 

De acordo com o gráfico 5 referente a oportunidade de carreira, infelizmente 
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na empresa nota-se que os funcionários não percebem perspectiva de crescimento 

profissional, para tanto acredita-se que é devido a falta de plano de carreira, o que 

acarreta em desmotivação e desligamentos. 

 

      TABELA 2- ANÁLISE DOS DADOS DO GRÁFICO OPORTUNIDADE DE CARREIRA 

Identificam sempre uma 

oportunidade de carreira
Percentual 23%

Identificam raramente uma 

oportunidade de carreira
Percentual 17%

Muito realizado 14% Realizado 40%

Realizado 43% Indiferente 10%

Indiferente 22% Pouco realizado 40%

Pouco realizado 21% Nada realizado 10%

Total 100% Total 100%

Identificam ás vezes uma 

oportunidade de carreira
Percentual 25%

Nunca identificam uma 

oportunidade de carreira
Percentual 3%

Muito realizado 7% Realizado 6%

Realizado 47% Indiferente 33%

Indiferente 20% Pouco realizado 28%

Pouco realizado 26% Nada realizado 33%

Total 100% Total 100%  

       FONTE: Os autores 

 

Percebe-se que a grande parte dos colaboradores ás vezes identificam uma 

oportunidade de crescimento dentro da organização, para tanto nota-se que há um 

forte indício no quesito gestão de pessoas, o que ocasiona os desligamentos e o 

pouco tempo de casa dos colaboradores. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             GRÁFICO 6- TEMPO DE FUNÇÃO 
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                         FONTE: Os autores 

 

 

Observa-se no gráfico 6 que 47% dos colaboradores tem menos de 2 anos 

na mesma função. Dos 9% que possuem mais de 10 anos na mesma função: 60% 

tem mais de 10 anos de casa, 20% tem de 3 á 5 anos de casa e 20% tem menos de 

um ano de casa. 

Dos 6% que possuem de 7 á 9 anos na mesma função: 100% tem de 6 á 10 

de casa. 

Dos 13% que possuem de 5 á 6 anos na mesma função: 50%tem de 6 á 10 

anos de casa, 37% tem de 3 á 5 anos de casa e 13% tem menos de um ano de 

casa. 

Dos 25% que possuem de 2 á 4 anos na mesma função:60% tem de 3 á 5 

anos de casa, 33% tem de 1 á 2 anos de casa e 7% tem menos de um ano de casa. 

Dos 47% que possuem menos de 2 anos na mesma função:7% tem mais de 

10 anos de casa,4% tem de 3 á 5 anos de casa, 40% tem de 1 á  2 anos de casa e 

49% tem menos de um ano de casa. 
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         GRÁFICO 7- FEEDBACK 

 

        FONTE: Os autores   

 

 

Na organização nota-se que há falta de gestão, pois não é aplicado nenhum 

tipo de feedback para que os colaboradores tenham conhecimento sobre o seu 

desempenho e o que deve ser desenvolvido.  

Dos 16% que recebem feedback diariamente: 10% se sentem muito 

realizado, 40% se sentem realizado, 20% se consideram indiferente, 20% se sentem 

pouco realizados e 10% se sentem nada realizado. 

Dos 10% que recebem feedback semanalmente: 17% se sentem realizado, 

50% se consideram indiferente, 17% se sentem pouco realizados e 16% se sentem 

nada realizado. 

Dos 18% que recebem feedback mensalmente: 9% se sentem muito 

realizado, 64% se sentem realizado, 9% se consideram indiferente, 18% se sentem 

pouco realizados. 

Dos 14% que recebem feedback anualmente: 63% se sentem realizado, 

12% se consideram indiferente, 25% se sentem pouco realizados. 

Dos 42% que recebem feedback semanalmente: 4% se sentem muito 

realizado, 12% se sentem realizado, 24% se consideram indiferente, 40% se sentem 

pouco realizados e 20% se sentem nada realizado. 
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       GRÁFICO 8- CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

       FONTE: Os autores 

 

 

Percebe-se que a maioria dos funcionários considera o clima organizacional 

bom, apesar de não haver crescimento profissional e do salário não estar adequado, 

o ambiente perante os colegas é agradável.  

Dos 35% que consideram o clima organizacional bom: 24% recebem 

feedback diariamente, 19%recebem feedback semanalmente, 24%recebem 

feedback mensalmente, 5%recebem feedback anualmente e 28% nunca recebem 

feedback. 

Dos 31% que consideram o clima organizacional regular: 15% recebem 

feedback diariamente, 6%recebem feedback semanalmente, 26%recebem feedback 

mensalmente, 21%recebem feedback anualmente e 32% nunca recebem feedback. 

Dos 17% que consideram o clima organizacional ruim: 10% recebem 

feedback diariamente, 10%recebem feedback semanalmente, 20%recebem 

feedback anualmente e 60% nunca recebem feedback. 

Dos 17% que consideram o clima organizacional péssimo: 10% recebem 

feedback diariamente, 10%recebem feedback mensalmente, 10%recebem feedback 

anualmente e 70% nunca recebem feedback. 
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                GRÁFICO 9- HIPÓTESE DE DESLIGAMENTO 

 

               FONTE: Os autores 

 

 

Perante uma hipótese de desligamento o principal motivo seria a oferta de 

um melhor salário e em segundo plano uma oportunidade de carreira.  

Dos 40% dos correspondentes que optariam por emprego sairiam da 

empresa para buscar um melhor salário: 50% consideraram o salário injusto e baixo, 

8% consideram o salário baixo, porém adequado à função, 8% consideram o abaixo 

do mercado e 34% consideram o salário justo e adequado. 

Dos 28% dos correspondentes que optariam por outro emprego seria para 

buscar uma oportunidade de carreira: 5% identificam sempre uma oportunidade de 

carreira na empresa, 35% ás vezes identificam uma oportunidade de carreira na 

empresa, 18% raramente identificam uma oportunidade de carreira na empresa, 11% 

não se preocupam com a carreira e 31%nunca identificam uma oportunidade de 

carreira na empresa. 

Dos 15% dos correspondentes que optariam por outro emprego seria por 

insatisfação com a empresa: 22% consideram o clima organizacional bom, 44% 

consideram o clima organizacional ruim e 34% consideram o clima organizacional 

péssimo. 

Dos 10% dos correspondentes que optariam por outro emprego seria por 

problemas pessoais: 5% consideram o clima organizacional bom e 5% consideram o 
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clima organizacional regular. Dos 7% dos correspondentes que optariam por outro 

emprego seria por conflitos pessoais: 25% consideram o clima organizacional bom, 

50% consideram o clima organizacional regular e 25% consideram o clima 

organizacional péssimo. 
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6 ANÁLISE GERAL 

 

 

O questionário foi aplicado em um sábado antes dos funcionários iniciarem o 

expediente evitando prejudicar o seu desempenho na empresa, para tanto por ter 

sido aplicado o questionário no final de semana não atingiu100% dos colaboradores, 

pois nem todos os setores funcionam normalmente, de todos os funcionários 

abordados apenas dois se recusaram a colaborar com a pesquisa aplicada. 

A pesquisa teve como objetivo identificar quais os motivos que levam a 

rotatividade de colaboradores, mediante a pesquisa de campo, o instrumento para 

coleta de dados foi representado por um questionário com nove perguntas semi 

estruturadas que nos possibilitou uma abordagem mais ampla sobre o assunto em 

questão. Percebe-se através da análise realizada que a rotatividade dos 

colaboradores da empresa estudada é ocasionada pelos seguintes fatores, quais 

foram identificados maior contribuição: foi relatado baixos salários, falta de preparo 

dos gestores para aplicar treinamento e dar feedback e a ausência de plano de 

carreira. 

Na análise dos resultados, constatou-se que a maioria representando 56% 

dos funcionários acham seus salários baixo e injusto pela sua função executada e a 

minoria 5% considera seu salário acima do mercado, entretanto devido à empresa 

não exigir cursos e formação o salário esta apto ao mercado de trabalho, 40% sairia 

da empresa por proposta de melhor salário e 23% optariam por desligamento em 

caso de receber proposta com plano de carreira e 32% não tem perspectiva de 

crescimento dentro da organização, sendo apenas 22% dos colaboradores da 

organização que identificam essa oportunidade de carreira. 

O salário é o principal fator que gera a rotatividade de colaboradores devido 

à estrutura serem estabelecida através de cargos, ou seja, se um colaborador 

ingressar no quadro de funcionário irá ganhar o mesmo salário que o funcionário que 

possui anos de casa.  

Por se tratar de uma empresa comercial o expediente de trabalho é de 

domingo a domingo o que gera a insatisfação do funcionário que não pode 

aproveitar os finais de semana junto a família. 

Contudo os colaboradores que possuem menos de um ano de casa são 33% 
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fator que representa a rotatividade dos colaboradores. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Esse trabalho teve como objetivo analisar a rotatividade de funcionários da 

empresa Super Mini Preço, e para alcançar esse objetivo foi desenvolvido um 

questionário com os colaboradores com o propósito de identificar qual o principal 

motivo de tunover nessa empresa. 

Esta pesquisa possibilitou a identificação das possíveis falhas existentes na 

gestão da organização, através do estudo obtido contando com a participação de 

80% colaboradores da empresa, através das entrevistas realizadas foi obtido o 

resultado com base nos problemas específicos analisados sendo esses: 

identificação da causa principal que ocasiona a desmotivação, demissões, ausência 

de plano da carreira. 

Concluí-se, portanto, que o índice de rotatividade desta empresa esta 

relacionada ao salário, entretanto a remuneração fornecida é adequada com a 

função exercida, pois a empresa não exige cursos, experiências e formação 

profissional, outro motivo apontado foi à falta de oportunidade de carreira, o que 

pode gerar consequências como desmotivação e desligamento voluntário do 

funcionário. 

Com os dados coletados e analisados identifica-se que uma das soluções 

para mitigar a rotatividade de funcionários é aplicar treinamentos voltados a carreira 

profissional bem como motivar com os membros com efetivações de cargos e 

salários através de níveis hierárquicos.  
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APÊNDICE 

 

 

 

APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO 
 

 

1. Em qual setor você trabalha? 

(  ) estoque 

(  ) administrativo 

(  ) reposição 

(  ) operadores de caixa 

(  ) compras 

 

2. Há quanto tempo você está trabalhando para a empresa? 

(  ) menos de 1 ano 

(  ) 1 – 2 anos 

(  ) 3 – 5 anos 

(  ) 6 – 10 anos 

(  ) mais de 10 anos 

 

3. Como você considera o salário que recebe em relação ao trabalho que 

executa comparando com o mercado de trabalho? 

(  ) meu salário é injusto e baixo pelo que faço 

(  ) meu salário é baixo, mas esta compatível ao que faço 

(  ) meu salário esta abaixo da média do mercado 

(  ) meu salário é justo e adequado a minha função 

(  ) meu salário esta acima da média do mercado 

 

4. Em termos de realização profissional com o trabalho que executa como você 

se sente? 

(  ) muito realizado 

(  ) realizado 

(  ) indiferente 
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(  ) pouco realizado 

(  ) nada realizado 

 

5. Você acredita que pode crescer profissionalmente dentro da empresa? 

(  ) sempre 

(  ) ás vezes 

(  ) raramente 

(  ) indiferente 

(  ) nunca 

 

6. Há quanto tempo você executa a mesma função? 

(  ) menos de 2 anos 

(  ) 2 – 4 anos 

(  ) 5 – 6 anos 

(  ) 7 – 9 anos 

(  ) mais de 10 anos 

 

7. Com que frequência você recebe retorno da sua gerência sobre o 

desenvolvimento do seu trabalho? 

(  ) diariamente 

(  ) semanal 

(  ) mensalmente 

(  ) anualmente 

(  ) nunca 

 

8. Dos itens abaixo, marque até três opções que você considera como principais 

fatores que te motivam a trabalhar na empresa Super Mini Preço. 

(  ) treinamento oferecido 

(  ) plano de carreira 

(  ) benefícios 

(  ) relação da equipe da trabalho 

(  ) estabilidade do emprego 

(  ) gostar do que faz 
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(  ) salários 

(  ) participações das decisões 

(  ) ser valorizado e reconhecido pelo que faz 

(  ) nenhum 

 

9. Como você considera o clima organizacional dentro da empresa? 

(  ) ótimo 

(  ) bom 

(  ) regular 

(  ) ruim 

(  ) péssimo 

 

10. Na hipótese de você pedir demissão da empresa, qual seria o principal 

motivo? 

(  ) oferta de melhor salário 

(  ) oportunidade de carreira 

(  ) insatisfação com a empresa super mini preço 

(  ) problemas pessoais 

(  ) conflitos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 


