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RESUMO 

Com o propósito de contextualizar o assunto rotatividade buscou-se por meio deste estudo 

responder a seguinte questão: Como indicador de rotatividade de pessoal, taxa de rotatividade 

se deu antes e durante a pandemia do Covid 19? De natureza bibliométrica o trabalho utiliza 

fontes documentais e bibliográficas nacionais acerca do tema, as quais a pretensão é fazer um 

mapeamento das publicações de 2018 a 2020, antes e durante a pandemia. Foram analisadas 

apenas as publicações nacionais por meio de pesquisa bibliométrica, com base nos estudos da 

base Spell cujas referências bibliográficas foram lançadas em uma planilha do MS Excel e 

desta seleção as referências foram lançadas no Mendeley Desktop 1.19.8. Esta pesquisa, 

quanto aos objetivos classificou-se como descritiva, quanto à abordagem é qualitativa, a 

estratégia de coleta de dados foi a pesquisa bibliométrica. Optou-se por este estudo em face da 

constatação de que a rotatividade, principalmente em face da Pandemia do Covid -19, gera 

prejuízo para as empresas com gastos referentes aos desligamentos e novas admissões, bem 

como queda na qualidade e consequentes desgastes. Através dos resultados constatou-se a 

relevância da temática na atualidade. Verificou-se que são equilibradas tanto as pesquisas 

quantitativas quanto qualitativas, sendo tema relevante tanto para o cenário organizacional e 

para o meio acadêmico. As publicações com maior incidência datam o ano de 2019 como o 

mais produtivo em publicações acerca da temática. Foram encontrados 203 artigos, 538 

autores por apuração completa e 628 citações. Os resultados apontaram que o índice de 

rotatividade de pessoal em sua maioria está relacionado à má gestão de recursos humanos, o 

que pode ocasionar até mesmo o encerramento das atividades da empresa. Assim, conclui-se 

que a rotatividade está dentre um dos indicadores de desempenho mais aplicados à área de 

recursos humanos.  
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1 INTRODUÇÃO  

Indicadores que envolvem os recursos humanos no cenário empresarial são cada vez mais 

emergentes e de extrema importância. Sobretudo se tratados, analisados, qualificados 

mapeados corretamente irão propiciar o levantamento de informações estratégicas que 

facultarão as tomadas de decisões nas organizações (JONOS; MACHADO, 2019).  
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No decorrer deste estudo, pretendeu-se analisar os fatores que geram a rotatividade, uma vez 

que a gestão de pessoas vem passando por constante mudanças significativas. Notadamente 

desde o avanço da pandemia, também as relações de emprego têm se restringido ao uso da 

tecnologia, pois com acesso rápido as informações, a competitividade toma conta do mercado 

de trabalho e isto também levou a rotatividade de pessoal (CARDOSO et. al, 2019). 

Os indicadores que se relacionam com o capital humano dentro das organizações se são 

fundamentais. Estes se analisados e qualificados corretamente, podem gerar informações 

estratégicas para a tomada de decisão, o que traz competitividade para as empresas 

(DAVIDSSON; HONIG, 2019).  

Segundo Jonos e Machado (2019), a expressão rotatividade no meio administrativo define a 

oscilação de entrada e saída dos colaboradores em uma organização, em curto espaço de 

tempo involuntariamente, o que independe de decisão do empregado ou do empregador. 

A rotatividade pode até parecer que seja um conceito relativamente simples, entretanto, 

engloba questões mais complexas, como fatores, motivos, causas, efeitos da rotatividade e 

seus possíveis impacto (RIBEIRO, 2020).  

A rotatividade de pessoal refere-se à relação entre as admissões e os desligamentos de 

profissionais que podem ser de forma espontânea ou involuntária, em um determinado 

período, o que pode influenciar expressivamente nos processos e resultados dos 

empreendimentos, uma vez que se trata de um aspecto muito importante na dinâmica 

organizacional (VANTI, 2020). 

O objetivo do estudo foi realizar levantamento dos aspectos bibliométricos de artigos, 

bibliografias e publicações acerca da temática nos três últimos anos, antes e durante à 

pandemia do Covid 19, a fim de atentar para o assunto que muito antes da pandemia do Covid 

19 já estava em constante evidência dentro de nosso cenário organizacional.  

Especificamente pretendeu-se diagnosticar os fatores que causam a rotatividade de pessoal e 

os prejuízos advindos da falta de gestão; classificar as temáticas do estudo que mais levam a 

rotatividade de pessoal e como o turnover ocorre nas organizações antes e durante a pandemia 

e quais os seus impactos, e apresentar o mapeamento das publicações. 

Este estudo se justifica a fim de através do levantamento de temas acerca da rotatividade 

destacar como a gestão é importante para evitar a rotatividade de pessoas e quais os prejuízos 

advindos desta que, uma vez que os investimentos dependem das ações necessárias e o 

compreender a rotatividade pode contribuir para o gestor no desempenho da empresa e 

possíveis estudos acerca da temática.  

Os resultados apontam as publicações pertinentes diante deste cenário de pandemia e como o 

fenômeno da rotatividade e os diversos posicionamentos de autores a fim de demonstrar como 

isto se tornou uma grande preocupação em face da competição globalizada, uma vez que a 

competitividade provoca a oferta de qualidade de serviços e produtos, de maneira a reforçar a 

necessidade de investimento em uma política de administração de pessoal que possibilite a 

permanência de profissionais na empresa para o desenvolvimento da atividade laboral com 

eficiência e eficácia, o que irá inibir a ocorrência da rotatividade de recursos humanos 

(CARDOSO et. al, 2019).  

Para tratar da temática a pesquisa foi disposta em seções, inicialmente foi apresentada a 



  

 

introdução, momento em que se tratou da contextualização do tema, foram traçados o objetivo 

geral e específicos, a metodologia e a justificativa do estudo. Nas demais foi aprofundado o 

assunto de maneira mais abrangente.  

Em um momento inicial realizou-se o referencial teórico onde foram apresentados as 

definições e alguns conceitos acerca de rotatividade. Em seguida foram apresentados 

comparações, posicionamentos e controvérsias de autores e pesquisadores diversos. Num 

terceiro momento foi traçada a metodologia que foi aplicada para o atingimento do objetivo 

sugerido.  

Na seção análise de dados será apresentado com base nos procedimentos metodológicos as 

análises dos dados coletados na pesquisa de natureza bibliométrica cujo delineamento teórico 

consistiu em pesquisa descritiva, qualitativa e exploratória. Por fim serão demonstradas as 

conclusões sobre a pesquisa, suas limitações e sugestões para estudos futuros.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

A base do referencial teórico da presente pesquisa consistiu em publicações datadas de 2018 a 

2020 voltadas para a gestão empresarial e a gestão de pessoas, a fim de se chegar à palavra 

chave da pesquisa bibliométrica, rotatividade e o seu impacto financeiro nas empresas, bem 

como os prejuízos advindos deste, para enfim adentrar na retenção de recursos humanos e 

retenção de talentos diante, da necessidade de mudanças do modelo tradicional de gestão de 

recursos humanos por meio da implementação de políticas e práticas que tenham como 

função principal atrair e reter os melhores profissionais cujo proposito final consiste em 

demonstrar como reter talentos e diminuir a rotatividade de Pessoal (LOPES et. al., 2019).  

A intenção consistiu em se fazer um estudo bibliométrico para tratar da temática e comparar a 

rotatividade de pessoal antes e durante a pandemia. São várias as razões para o desligamento 

podem ser as mais diversas, demissão voluntária por descontentamento com alguma política 

da empresa, falta de motivação, incentivos ou oferta de melhor colocação profissional 

(CAMPOS et. al., 2018). Por outro lado, a empresa também se coloca no direito de buscar 

profissionais mais capacitados para integrar o seu quadro funcional ou ainda procurar pela 

inovação e reforma profissional de seus colaboradores (PATIAS et al., 2019). 

A temática consiste em estudos analisados por estudiosos e pesquisadores diversos que 

buscaram compreender quais os impactos es desdobramentos correlacionados ao assunto aos 

quais se pode destacar: Bohlander; Snell (2019), Brannick (2019); Davidsson; Patias et al. 

(2019).; Jubilato, (2018); Jonos.; Machado (2019) e outros. A seguir são apresentados esses 

temas, que serão retomados na discussão final desta pesquisa. 

 

2.1. Rotatividade 

A rotatividade de recursos humanos consiste na expressão utilizada para definir a flutuação de 

pessoal entre uma organização e seu ambiente o que pode ser compreendido como flutuação e 

oscilação (TRINDADE, 2018). 

A rotatividade se relaciona com do fluxo de entrada e saída dos funcionários nas organizações, 

fator preocupante para as empresas este índice, posto que se for um índice de rotatividade 



  

 

muito alto, traduz que a empresa só poderá contar com um número reduzido de recursos 

humanos (CAPPI et. al, 2018).  

Pode-se dizer eu em havendo um levantamento deste índice significa que o percentual de 

empregados da empresa o que irá permitir que seja realizada uma análise pelo gestor, no caso 

da rotatividade apresentar um índice de 6% significará que a empresa contar com 94% dos 

recursos humanos disponíveis naquele período determinado (CARDOSO et. al., 2019).  

Também Vergara (2019) afirma que a rotatividade de pessoal não é uma causa, mas o efeito 

ou consequência de certos acontecimentos no meio empresarial seja interna ou externamente 

o que leva as pessoas a certos comportamentos que geram prejuízos.  

São diversos os fenômenos no ambiente interno que influem na rotatividade de pessoal dentre 

estes podem ser destacados; a política salarial, política de benefícios, estilo de 

supervisão/gerência exercido na organização, oportunidades de crescimento profissional, 

cultura organizacional, entre outros, que buscam garantir o profissional na empresa e evitando 

assim à rotatividade e os prejuízos advindos desta (LUZ et. al., 2018). 

Os desligamentos da empresa podem ser controlados por meio de entrevista de emprego 

ferramenta essencial para controlar e medir os resultados da política de RH desenvolvida pela 

organização (MARRAS, 2019).  

Há na atualidade um movimento de valorização das pessoas e da área de recursos humanos, 

Cesar (2019) afiança que a área deve ter dispositivos para mostrar ao público interno e 

externo os impactos das ações sobre o desempenho do negócio.  

Para elucidar o exposto, Iwamoto et. al. ((2019) destaca ainda que os indicadores de 

desempenho relacionados ao Capital Humano se tornam cada vez mais importantes, uma vez 

que qualificam e analisam dados em um determinado período de tempo, e os transformam em 

informações estratégicas para tomada de decisão.  

Diante da vasta quantidade de indicadores que a área de recursos humanos pode apresentar, 

um deles se refere à composição do quadro funcional, e é chamada rotatividade (CAPPI; 

ARAUJO, 2018). 

 

2.2. O Papel do Gestor nas Organizações  

Em se tratando de rotatividade de pessoal, o gestor surgiu como um novo profissional, ciente 

de sua responsabilidade para o desenvolvimento do país, através de seu trabalho que faz com 

que o Brasil receba mais investimentos aquecendo nossa economia e gerando riquezas 

(BOHLANDER; SNELL 2019).  

Neste contexto Dias (2018) destaca que muitas empresas utilizam o gestor como ferramenta 

para garantir que as mudanças sejam incorporadas pela organização, o seu papel consiste, pois, 

em uma análise da realidade da empresa. 

Pode-se dizer que esta análise surge de uma conjunção de vontades em face de um objetivo 

comum, Dalton e Todor (2019) afirmam que a rotatividade traz ganhos significativos no 

longo prazo para as empresas, pois estimulam um ambiente de inovação e cooperação entre 

áreas e pessoas. Desse modo, Albuquerque (2012) destaca que as novas políticas de gestão 

voltadas à vantagem competitiva deveriam estar voltadas a obtenção de resultados, 



  

 

principalmente na questão de logística. 

De acordo com Acevedo (2020), o gestor aparece como uma figura de grande importância 

dentro das organizações, usando sua criatividade e as ferramentas necessárias para um maior 

desempenho, conseguindo ótimos índices de produtividade e uma maior otimização dos 

custos, reduzindo a possibilidade de erros que refletem em um catastrófico resultado para as 

organizações.   

Para Alvarenga (2018), o papel do gestor é essencial dentro de uma empresa, a ele cabe à 

gestão, a liderança do pessoal e a otimização do funcionamento do setor de compras, através 

de tomadas de decisões racionais e fundamentadas na captação de dados, de forma a reduzir 

gastos e custos e assim garantir lucros à empresa.   

Segundo Francisco (2019) a gestão envolve a liderança do pessoal para o melhor 

funcionamento dentro das organizações, somente através das tomadas de decisões e da 

divisão de competências ele poderá satisfazer os interesses da empresa. 

Desta forma, as empresas incidirão a atuar de forma construtiva, norteando suas ações pelo 

princípio da flexibilidade e desprendimento de análise das situações e acompanhamento do 

processo de mudança, mostrando assim os benefícios que poderá tirar disso ao investir nos 

seus colaboradores e assim evitar o turnover (FONSECA, 2019). 

Por outro lado, Pagno et. al. (2018) destacam que se as organizações não tiverem os recursos 

humanos suficientes para enfrentar mudanças de certa amplitude, o gestor deverá empenhar-

se para encontrar soluções, motivando todos ao seu redor fazendo com que encarem a crise 

como um desafio, movendo-se pela motivação pessoal, excedendo os seus próprios limites, 

superando o que antes parecia inatingível.  

O papel dos gestores de uma organização consiste em fazer com que situações de crise sejam 

superadas de maneira construtiva gerando comprometimento dos seus colaboradores para 

trabalhar com a probabilidade de inovar, de se destacar no meio competitivo (RIBEIRO, 

2020).  

A gestão pode ser caracterizada como uma tentativa de mudar o cenário econômico e planejar, 

iniciar e executar transformações nesse cenário, minimizando a distância entre o possível e o 

desejável, tarefa específica da administração em transformar o desejável no possível e o 

possível no efetivo (SANTOS et. al., 2019).  

 

2.3. O Papel do Gestor diante dos Fatores que Incidem na Rotatividade 

Diante da importância do capital humano nas empresas cabe caracterizar a gestão nas 

empresas, relacionando-a com a importância da retenção de talentos. (FERREIRA; FREIRE, 

2020). 

Produto de forças políticas e culturais deste os tempos passados e atual está o comportamento 

humano, assim a forma como se gerencia uma organização sempre estará ligada ao contexto 

cultural no qual ela está inserida (WALTER, S. A.; SILVA, 2018). 

Vale destacar que a cultura influencia, portanto, as orientações tomadas no seio de cada 

conjunto social e os jogos estratégicos por meio dos quais cada indivíduo defende seus 

interesses e suas convicções (LACERDA et. al., 2019). 



  

 

Posto isto, Certo (2019) alega que o gerenciamento não é uma atividade isolada; os gerentes 

que operam as organizações e tomam decisões, o fazem baseados em valores culturais que são 

tidos como pressupostos básicos dessa organização. 

Percebe-se que o mercado necessitará cada vez mais de profissionais qualificados, para 

conseguir obter os resultados almejados pelas grandes e pequenas empresas que adotam as 

práticas de retenção de talentos, trabalhando em prol do aumento da transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade dentro da empresa (ARAÚJO, 2019).  

Desta forma, diante de um cenário de transformações no mundo empresarial, cabe ao 

profissional aproveitar estas oportunidades para impulsionar o desenvolvimentismo da nossa 

profissão, para que possamos perder a carga de técnicos e absorver o status já inerente do 

cientista (FERREIRA; FREIRE, 2020). 

Na afirmação de Santos; Ferreira Junior (2018), um dos principais desafios de um do gestor, 

principalmente no mercado de consumo atual consiste em manter o indicador da rotatividade 

que é uma ferramenta tão importante, ele mostra se o equilíbrio entre entrada e saída durante 

um determinado período, o que pode levar a revitalização de recursos humanos que irá 

preservar a cultura da empresa e trazer novos conhecimentos. Diante disto, a rotatividade deve 

ser compreendida como fator estratégico dentro do cenário organizacional, uma vez que em 

havendo altos índices de rotatividade, também os custos serão afetados significativamente, 

modificando a sua competitividade (IWAMOTO, 2019).  

Na mesma linha, Brannick, (2019) afirma que é emergente a área de recursos humanos buscar 

conhecer os fatores que originam a rotatividade na organização, suas causas, os impactos e 

suas consequências. E desse modo, buscar a implementação de programas e práticas para lidar 

com esta oscilação e assim, avaliar a efetividade de se fazer mudanças e adequações. 

 

2.4. Fatores que Determinam a Rotatividade 

As organizações dispõem de diferentes sistemas e estratégias de incentivo, baseadas em ações 

de recompensa ou punição, que estimulam ou inibem certos atos de interesse ou não da 

empresa (CÉSAR, 2019). Existem alguns fatores que são apontados como os mais comuns 

para a causa da rotatividade, no quadro abaixo podemos observá-los:  

FATOR DEFINIÇÃO AUTORES 

Salários  Os funcionários buscam empregos em que a remuneração 

atenda às suas expectativas e quando isso não ocorre, eles 

não hesitam em migrar para outras organizações.  

Bohlander  et al. (2019); 

Trindade (2018); Vergara, 

(2019); Campos et. al (2018); 

Benefícios  Os funcionários tendem a migrar para empresas que lhes 

oferecem os melhores benefícios. 

Bertero (2019); César (2019); 

Brannick (2019); Cohen 

(2019); Calvosa (2019), 

Cantalice (2018) 

Programas 

de 

Recompensas 

São ações com o propósito de motivar os empregados e 

contempla prêmios, bonificação, incentivos, remuneração 

variável, participação nos lucros, promoções etc. Contudo, 

os funcionários não estão satisfeitos e não as reconhecem. 

Dall´inha (2020); Dieese 

(2019); Camargos et. al. 

(2019); Gomes (2018). 

   Quadro 01: Fatores que determinam a rotatividade  

    Fonte: Criação do Estudo - 2021 



  

 

Dentre os fatores mais mencionados na literatura são a política salarial adotada pela empresa, 

sua política de benefícios, oportunidades de progresso profissional oferecida, tipo de 

supervisão, política disciplinar, condições físicas e ambientais de trabalho, motivação pessoal, 

entre outras (COSTA et. al, 2019).  

Segundo Chang et. al. (2018), um fator muito importante nas organizações humanas é a 

motivação que está relacionada com a personalidade do ser humano e com o seu 

desenvolvimento mental, emocional, profissional e social, que incita as pessoas a se 

superarem e persistirem nos objetivos que visam. Para o êxito de qualquer empreendimento 

coletivo humano é preciso promover essa motivação. 

Destaca Caldas et. al. (2018) que o sistema de recompensas inclui o pacote total de benefícios 

que a organização coloca à disposição de seus membros, bem como os mecanismos e 

procedimentos pelos quais estes benefícios são distribuídos.  

Não apenas salários, férias, prêmios, promoções para posições mais elevadas (como maiores 

salários e benefícios) são considerados, mas também outras recompensas menos visíveis, 

como garantia de segurança no emprego, transferências laterais para posições mais 

desafiantes ou para posições que levem a um crescimento, a um desenvolvimento adicional e 

a várias formas de reconhecimento por um desempenho excelente (WALTER; SILVA, 2018, 

p. 248). 

Conforme afirmação Zanini et.al. (2019), que dentre os fatores que geram a rotatividade 

podem ser destacados o relacionamento entre patrão, funcionário e a cultura organizacional; a 

falta de treinamento ou treinamento inadequado, a falta de incentivos e os baixos salários. 

A maioria dos gestores acredita que o principal fator gerador do alto índice de rotatividade de 

pessoal é o salário que consiste na maior preocupação dos colaboradores e isto, gera falta de 

motivação por parte destes, e por isto, negligenciam outros fatores de compensação que 

podem levar a satisfação com seu ambiente laboral (BOTELHO et. al., 2018). 

Reconhecimento é, sem dúvida, um importante aliado no gerenciamento estratégico, 

sobretudo nas relações humanas naturalmente complexas, observadas no meio empresarial. A 

habilidade em se organizar um sistema capaz de destacar ações que mereçam reconhecimento 

é certamente, uma forma de aproximar pessoas e motivá-las (COHEN et. al, 2018). 

 

3 Metodologia 

Para tratar desta temática foi feita uma revisão bibliográfica de caráter mais sistémico, 

procedimento de pesquisa seguido por Mikropoulos e a metodologia de revisão bibliométrica 

proposta por Kitchenham (2014) foram combinados.  

Como resultado dessa combinação as seguintes etapas foram definidas: planejamento da 

revisão; condução da revisão; e apresentação dos resultados da revisão por meio de um 

levantamento bibliométrico embasados em obras, artigos, teses dissertativas e fontes 

levantadas no banco de dados Spell consistiu em uma maneira de ajudar os empresários e 

estudiosos do fenômeno que necessitam de meios para garantir o sucesso e o retorno de seus 

empreendimentos.  

O artigo trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como principal característica a 



  

 

sistematicidade com a qual o material bibliográfico foi coletado, analisado e metrificado. 

Tanto a pesquisa bibliográfica quanto o artigo de revisão da literatura, usualmente foram 

apresentados conforme estrutura de pesquisa empírica cuja qualidade do ensaio decorre da 

originalidade e do ineditismo de sua proposição. 

Segundo Silva et. al. (2020), na bibliometria é aplicada métodos quantitativos e qualitativos 

para análises estatísticas de publicações e atividades científicas. Inicialmente a bibliometria 

era reconhecida por bibliografia estatística que incide na utilização de metodologias 

estatísticas e descritivas embasada na literatura e mapeamento de dados ser descritos.  

A terminologia o bibliometria foi criada por Otlet em 1934, entretanto ficou popularmente 

conhecida apenas em 1969, quando foi iniciado o debate acerca de bibliografia estatística ou 

bibliometria com Pritchard (TEIXEIRA et. al., 2019; VANTI, 2020). O fluxograma a seguir 

representa o trajeto que foi utilizado no procedimento metodológico aplicado a este trabalho, 

conforme FIG. 01:    

 

                

 Figura 01: Fluxograma do Procedimento Metodológico  

 Fonte: Adaptado - Teixeira, 2019 

 

Para a pesquisa foi escolhida a base de dados Spell e foram definidas como palavras chaves 

para pesquisa as expressões: turnover e rotatividade.  

Foram encontrados 203 artigos, 538 autores por apuração completa e 628 citações em teses 

dissertativas, sendo que 35% dos autores apareceram apenas em um artigo, no entanto, notou-

se maior participação de autores de teses e dissertações equivalente a 65%. Para o estudo 

foram utilizados apenas 43 autores dentre artigos, teses e obras. 

Após a definição da temática utilizou-se as expressões: gestão de pessoas e rotatividade como 

palavras chaves para a pesquisa, estas foram lançadas na base de dados Spell, que consiste em 

uma biblioteca eletrônica é um espaço, ou melhor um repositório de artigos científicos e 

proporciona acesso gratuito à informação técnico-científica para fins de pesquisa. A base 

Análise dos resultados

Apurados 43 autores (Teses/ Citações) para o Estudo

Mendeley Desktop 1.19.8 , Planilha Excel (mapeamento os dados)

538 autores 628 citações

Spell - Biblioteca Eletrônica de Pesquisa 

Total de Artigos - 203

Definição do Tema

Gestão de Pessoas Rotatividade



  

 

Spell trata-se de uma base de dados que contém artigos acadêmicos consolidados que permite 

acessar a milhares de títulos e publicações nacionais e internacionais. Vale destacar que foi 

realizada a tradução para o português da base. 

Foi utilizado o Mendeley Desktop 1.19.8 para escrever o artigo após a bibliografia ser 

extraída da plataforma de pesquisa. Após a pesquisa os artigos foram exportados para o 

Mendeley por meio do software Microsoft Office Word 2016, em seguida foram lançados em 

planilhas do Excel 2016, a fim de mapear os artigos, teses dissertativas, obras e autores, bem 

como para computar as fontes bibliográficas e fazer a classificação da extensão da pesquisa. A 

metrificação se deu pelo número de citações, pela quantidade de autores, mais 

especificamente pelo idioma português, pelo ano da publicação, tema e outros.  

Para a análise dos resultados foi extraída a matriz de análise após classificação dos artigos, o 

que decorreu de uma base de dados sólida oriunda dos artigos pesquisados na base Spell1 

utilizada para analisar os artigos relacionados ao tema individualmente com o intuito de 

constatar realmente à sua relevância com a temática proposta.  

A seleção dos 43 artigos correspondente a 21,18 % do total de artigos analisados. Foram 

selecionadas publicações de 2018 a 2020, as quais as com maior incidência datam o ano de 

2019 como o mais produtivo em publicações acerca da temática. Vale aqui destacar que após 

o levantamento as obras utilizadas neste artigo foram selecionadas através de planilha no 

Excel atentando para as palavras chaves, período de publicação e escrita em língua portuguesa. 

A seleção dos artigos que melhor aderiram a pesquisa que foi feita através do Mendeley 

Desktop 1.19.8, resultante da busca foi empreendida por planilha do MS Excel ao qual podem 

ser destacados autores tais como: Vieira (2018); Zanini et. al, 2019; Wormell (2019); Walter 

et. al (2019); Vanti (2020); Tonelli et. al (2020); Splitter et. al., (2019); Bohlander (2019); 

Guedes;  Borschiver (2018); Patias et al. (2019); Reina (2018); Jonos; Machado (2019) e 

outros.  

 

4 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A temática é muito relevante, ao se fazer o levantamento e seleção dos artigos constatou-se 

que a maioria das publicações que se tratava do assunto eram no âmbito internacional, no 

entanto, o estudo em tela se propôs a fazer um mapeamento acerca da produção científica da 

rotatividade por autores e artigos científicos nacionais. Mais especificamente, pretendeu-se 

caracterizar as publicações que investigam a rotatividade de profissionais no Brasil desde 

2018 até 2021, período compreendido antes e durante a pandemia, a partir dos seguintes 

aspectos: instituições em que foram produzidos; Instituições de ensino, regiões as quais a 

temática é mais frequente, qual o setor ocorre maior rotatividade, o ano das publicações, a 

qualificação qualis, a quantidade de publicações por ano, perfil metodológico, paradigmas, a 

natureza das pesquisas e resultados. 

Foi possível constatar que a maioria das instituições as quais dos autores fizeram produções 

acerca da temática ainda se concentram nas grandes capitais. Para isto, considerou-se apenas 

as universidades que mais se destacaram, ficando de fora desta análise, referências as quais as 

instituições não foram identificadas e àquelas mencionadas apenas uma vez.   

Diante do exposto, percebeu-se que a produção nacional sobre a rotatividade de profissionais 



  

 

está concentrada principalmente em instituições dos estados de São Paulo (28 artigos) mais 

especificamente da USP, e Rio de Janeiro (11 artigos). Há publicações advindas também de 

Brasília 4 artigos. Esse resultado evidencia que, embora crescente, a produção nacional sobre 

o tema ainda é escassa e dispersa em diferentes centros, sugerindo ainda que os artigos 

analisados sejam investigações pontuais, as quais não têm continuidade, denotando pouca 

consolidação das pesquisas sobre o tema no país. 

Constatou-se com esta análise que a Universidade de São Paulo (USP) representa 

aproximadamente 64% do total, o que levou a percepção de que se trata da universidade mais 

frequentada pelos autores, já a segunda colocação foi para a Universidade de Brasília (UNB) 

que ocupou um percentual de 25%. Com 11% do resultado a Universidade de Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) ocupando o terceiro lugar das universidades mais frequentadas pelos 

autores e por fim, as demais ocuparam um percentual de menos de 1%, as quais podem ser 

mencionadas: a Universidade Federal de Minas gerais (UFMG), a Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) dentre outras. 

Em conformidade com Dias (2019), justamente nas grandes capitais estão as instituições de 

ensino voltadas à capacitação de mão de obra especializada, e, justamente por estarem 

preparados para o mercado de trabalho estes profissionais atentam para os benefícios e 

incentivos ofertados pelas organizações por isto o turnover. Ainda em se tratando das 

instituições, Fonseca (2019) e Carter (2019) destacam que compreender como está a produção 

científica de uma determinada área de concentração do conhecimento em determinadas 

instituições demonstra as inquietudes e a busca para se identificar os destaques e as carências 

do que se está produzindo, além de evidenciar focos metodológicos, autores e instituições que 

produzem sobre o tema em que o pesquisador quer se desenvolver. Os resultados demonstram 

que a maior incidência da temática e produção de artigos por região indicam a região sudeste 

com maior percentual de artigo correspondente a 50%, que demonstra a enorme busca pelo 

curso de administração pois, nos estados desta região há grandes metrópoles corporativas e 

grande incidência da rotatividade de recursos humanos.  

Nesta análise também se embasou para confrontar a afirmativa no levantamento das 

universidades mais frequentadas pelos autores. O que permitiu a constatação de que a maioria 

das publicações advieram do Estado de São Paulo, seguidas pelo Rio de Janeiro 50%. Já as 

regiões Nordeste e Centro Oeste empataram em 20% onde é possível destacar na região 

Centro Oeste a Universidade de Brasília grande centro econômico também, já na região 

Nordeste a Universidade Federal da Bahia, vale ressaltar que o percentual está nas grandes 

capitais. E por último aparece a região norte com um percentual de apenas 10% onde se pode 

destacar a Universidade Federal do Acre. Segundo Diesse (2019), a região sudeste se 

sobressai às demais regiões em relação ao turnover devido ao fato de concentrar os maiores 

setores industriais do país. As quais podem ser destacados o comércio e as indústrias de 

calçados, vestuário, automobilísticas, siderurgia e mineração dentre outras, são setores que 

demandam muita mão de obra.  

Notadamente a rotatividade e aparece nos setores público e privado sendo que no setor 

privado o fenômeno ocorre com maior incidência e por isto, é mencionado com mais 

frequência alcançando o percentual de 70% já no Setor Privado a porcentagem é 30% dos 

estudos e também não é muito mencionado por este público, uma vez que não há a incidência 



  

 

de tanta rotatividade neste setor, uma vez que a maioria dos trabalhadores do Setor Público 

são os concursados notou-se que em apenas 3% dos artigos, em que os autores das teses eram 

detentores de cargos em comissão. Para a pesquisa foram pesquisadas três empresas 

mineradores privadas na cidade de Araxá e pública a Prefeitura Municipal da Cidade de 

Araxá onde se focou apenas em servidores públicos concursados e contratados. Conforme 

afirma Dall´inha (2020), no setor público há muita influência quanto a estabilidade para o 

profissional, tanto é que até mesmo os contratados para determinado período buscam por 

concursos públicos em busca desta segurança quanto à garantia do emprego.  

O período de publicações de artigos sobre rotatividade aconteceu entre os anos de 2018 até 

2021. Em 2018 foram detectadas 42% das publicações, já o ano de 2019 foi considerado o 

ano em que houve a maior incidência de artigos acerca da temática alcançando um percentual 

de 53% do total de artigos publicados, o que demonstra um acréscimo no interesse sobre o 

tema rotatividade e percebeu-se na leitura dos mesmos uma grande incidência da rotatividade 

no mercado de trabalho, uma vez que antes da pandemia não havia tanta preocupação com a 

garantia do emprego.  

Apesar do crescimento repentino em 2019 de discussões e teses acerca do tema, o ano de 

2020 apresentou uma queda na discussão da temática com um percentual de 5%, sendo que 

essa classificação diminuiu de forma significativa em relação a qualidade dos estudos 

publicados, com base no momento vivido na pandemia, ao qual nem se fala em rotatividade, 

uma vez que a garantia do emprego neste período é necessária, e talvez por isto, diminuiu em 

muito os estudos acerca do tema. No entanto, em 2018 e 2019 também o percentual de 

debates acerca da temática nos artigos e teses, foi bastante elevado o que não foi possível 

detectar o motivo, e este autor arrisca em supor que seja devido à falta de qualificação, de 

incentivos, valorização e, sobretudo, porque ainda poderia se dar ao luxo de escolher e oscilar 

de um emprego a outro, o que já não ocorre mais devido à pandemia, ao isolamento social que 

elevou a taxa de desemprego. 

Na questão seguinte foi realizada a análise da quantidade de artigos, teses e dissertações 

publicados por ano através da classificação Qualis dos artigos avaliados. O Qualis é um 

indicador do grau de qualidade de um determinado artigo ou outros tipos de produções. Esse é 

elaborado a partir de um exame da qualidade dos seus veículos de divulgação, que são 

submetidos a um conjunto de procedimentos de análises, realizada pela Capes 

(RIBEIRO,2020).  

Foi possível perceber os valores atribuídos aos artigos, para melhor elucidar o exposto foi 

valorado de 0 a 10. Pode-se perceber pelos artigos qualificados no primeiro eixo nos anos de 

2018 à 2019 os estudos sobre o tema turnover perfizeram o maior percentual correspondente a 

8 pontos todos os artigos desse período obtiveram uma classificação A2 no Qualis. O que se 

pode depreender que são publicações que estão num patamar elevado, uma vez que nesta 

classificação, os artigos também são citados em teses internacionais e, por isto, é considerada 

uma nota alta. Já no eixo da série dois, em 2018 e 2019 as publicações receberam uma 

pontuação 4 que equivale a qualificação B2, o que significa que os artigos continuam em um 

nível bom em periódicos nacionais. Já na qualificação B3 os artigos receberam nota 1 o que é 

uma qualificação baixa na Qualis. E por isto, foram pouco citados no estudo em tela.  

Dos 43 artigos analisados na Qualis com a qualificação A2 representados exatamente no ano 

de 2018 o percentual de 34,88% dos artigos que equivalem a 15 artigos e no ano de 2019 a 



  

 

porcentagem dos artigos foi de 53,48 % equivalente a 23 artigos e o percentual de 11, 67% no 

ano de 2020 que compreende a 5 artigos e estes possuem classificação B3, ou seja, apesar de 

representarem um número significativo das pesquisas, a qualidade dos mesmos é baixa. A 

classificação Qualis mais elevada neste grupo de artigos é a A2, que representa 38 artigos em 

sua totalidade. Não foi encontrado na base nenhum artigo que apresentasse uma classificação 

A1 (classificação superior) ou B5 e C (classificação inferior).  

O período com maior número de publicações de artigos sobre rotatividade aconteceu entre os 

anos de 2018 até 2019, esse número mostra um aumento no interesse sobre o tema 

rotatividade antes e no início da pandemia do Covid 19. Apesar do crescimento repentino, a 

qualificação Qualis apresentou uma queda, sendo considerado a menor qualificação B3, ou 

seja, sua classificação diminuiu de forma significativa em relação a qualidade dos estudos 

publicados, com base nesse critério justamente em 2020, o que leva a crê que diante da 

pandemia não há tanta rotatividade.   

A temática é muito relevante, ao se fazer o levantamento e seleção dos artigos constatou-se 

que a maioria das publicações que se tratava do assunto eram no âmbito internacional, no 

entanto, o estudo em tela se propôs a fazer um mapeamento acerca da produção científica da 

rotatividade por autores e artigos científicos nacionais. Mais especificamente, pretendeu-se 

caracterizar as publicações que investigam a rotatividade de profissionais no Brasil desde 

2018 até 2021, período compreendido antes e durante a pandemia, a partir dos seguintes 

aspectos: instituições em que foram produzidos; perfil metodológico; definição de turnover; 

objetivos; amostras; temas, variáveis e instrumentos, e resultados. Para Braga (2019), a 

bibliometria consiste numa técnica utilizada para medição estatística dos índices de produção 

científica utilizada para sanar a necessidade de avaliação da produção do conhecimento 

científico.  

Quanto ao perfil metodológico, observou-se que os periódicos tendem a publicar maior 

volume de trabalhos teórico e científicos dos quais 28 dos 43 artigos, acompanham as 

tendências da literatura internacional, até mesmo na nomenclatura: “Rotatividade”. Verifica-

se ainda que a maior parte das publicações em revistas foram na área de gestão (nove), 

seguidas pela administração (sete), e em economia (seis) e as demais publicações (vinte e 

uma) em teses dissertativas e artigos foram publicados em periódicos multidisciplinares. De 

qualquer modo, constata-se uma profícua pluralidade metodológica na produção científica 

sobre a rotatividade de profissionais, dadas a complexidade e a diversidade das temáticas 

estudadas na área. 

Foi possível constatar que os estudos em língua portuguesa acerca da temática rotatividade 

cresceram em ambas as abordagens quantitativas e qualitativas. Notadamente, há uma maior 

concentração em estudos com abordagem qualitativa, focando se nos índices, fatores, causas e 

efeitos do fenômeno e suas consequências. Em conformidade com Teixeira (2019); Santos 

(2019); Silva (2020); Costa et. al (2019), o estudo bibliométrico objetiva fazer uma avaliação 

acerca da produção científica se realmente adere à temática em estudo, assim como as 

metodológicas de produções.  

Botelho et. al. (2018) e Araújo (2019) afirmam por unanimidade que as bibliografias 

utilizadas auxiliam muito na contextualização da temática em estudo e permite a identificação 

dos autores que mais se destacam acerca do assunto. Também Braga (2018) e Certo (2019) 

elucidam que ao se fazer o mapeamento das produções científicas para o estudo é facultada a 



  

 

identificação dos indicadores e obliquidades sobre tema pesquisado. 

Nesse sentido, vale destacar Caldas et.al (2018) ao afirmar categoricamente que é de suma 

importante a análise de citações, pois, somente através destas que será possível identificar o 

quanto cada material é utilizado. Vale, pois, destacar que através da análise das citações é 

possível sim evidenciar as relações entre os autores, as instituições, o período de publicação e 

as áreas de pesquisadas. Entretanto evidenciou-se na análise que as publicações em grande 

maioria só se referiam a rotatividade como situações negativas, falta de incentivos e 

benefícios sociais e não os aspectos positivos busca de mudanças e não como busca por 

progressos ou mudança de carreira. Além disso, Certo (2019) destaca que tais trabalhos não 

situam o comportamento da rotatividade como uma escolha pessoal representativa das 

carreiras contemporâneas, em um contexto de mudanças. Indicam tão somente o turnover 

como opção para os profissionais que se deparam com aspectos negativos do local onde 

trabalham, como precariedade de recursos, problemas de vínculo entre empregador e 

empregado etc.  

Também Cesar (2019) alega que se faz necessário destacar que a rotatividade pode ser 

compreendida uma busca crescente dos profissionais por desenvolvimento de carreira, cuja 

principal característica é o planejamento estratégico da carreira baseado em valores e em 

objetivos de vida. A intenção em optar por uma bibliometria acerca da rotatividade foi em 

está contribuindo para que futuras intervenções sejam realizadas a fim de auxiliar em novos 

estudos com novas perspectivas e dimensões amplas acerca da temática. Servindo até como 

indicadores para os gestores quanto as causas e os efeitos da para sua organização, levando os 

a uma mudança de postura em relação aos seus colaboradores. 

Em relação a natureza das publicações foi constatado que os estudos nacionais acerca da 

rotatividade prosperam nas abordagens quantitativa e qualitativa. No trabalho em tela há uma 

concentração maior de estudos com abordagem quantitativa, explorando os índices e causas 

do fenômeno, bem como as principais variáveis que intervêm no processo, os agentes que 

culminam para o acontecimento e suas consequências para a organização. 

Dentro dos estudos empíricos, foram encontrados estudos quantitativos, em sua maioria 

(69%), qualitativos (22%) e alguns poucos estudos que apresentavam as ambas as abordagens 

quantitativa e qualitativa (9%). Dos estudos quantitativos constatou-se que a maioria dos 

artigos tratou-se de pesquisas descritivas mediante análise de amostras constituídas de pessoal 

(78%), seguida de análises objetivas das publicações (22%). Quanto aos estudos qualitativos, 

a análise apresentou estudos de casos (96%) e os qualitativos de observação representaram 

apenas (4%).  

Em se tratando dos estudos de ambas as abordagens no mesmo estudo não foi encontrado 

nenhum artigo. Com os dados apresentados foi possível verificar que há carência de material 

e constatou-se também no mapeamento que em relação as abordagens houve uma variante 

entre as classificações ontológicas e epistemológicas descritivas e estudo de caso, objetivas e 

subjetivas. O método de coleta de dados mais evidenciado foi a revisão bibliográfica (80%) 

seguida do estudo de caso (20%) e observação nenhum. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu se fazer uma análise bibliométrica acerca da rotatividade contribuiu 



  

 

significativamente para demonstrar que tratar dessa temática serviu para quantificar o índice 

de rotatividade de pessoal no período anterior e durante a pandemia do Covid 19. Constatou-

se que no período anterior a pandemia, mais precisamente em 2018 havia um constante 

número de pessoas contratadas e demitidas concomitantemente nas organizações.  

Essa rotatividade de pessoal até então era resultante da falta de estímulos, incentivos e 

insatisfação por parte dos profissionais o que sempre resultava em um custo adicional para as 

empresas pelo fato de demandar gastos com demissões, novas admissões, exames 

admissionais ou demissionais, novos processos de recrutamento, seleção e treinamento dentre 

outros. Em muitos casos os colaboradores ainda levavam consigo os clientes, deixando a 

corporação em desvantagem. Desse modo, a análise bibliométrica a teses e artigos científicos 

nacionais, acerca da rotatividade (turnover, em inglês) em período anterior e durante a 

pandemia do Covid 19 nas organizações tem o escopo de contribuir com os empreendedores 

/gestores de forma a evitar a rotatividade de pessoal e a auxiliar os pesquisadores para a 

realização de acadêmicos interessados no assunto.  

Os artigos metrificados reportam ao período compreendido entre 2018 a 2021 por meio da 

base Spell que pode ser acessada no endereço: www.spell.org.br. As publicações com maior 

incidência datam o ano de 2019 como o mais produtivo em publicações acerca da temática. 

Foram encontrados 203 artigos, 538 autores por apuração completa e 628 citações em teses 

dissertativas, sendo que 35% dos autores apareceram apenas e um artigo, no entanto, notou-se 

maior participação de autores de teses e dissertações equivalente a 65%. Para o estudo foram 

utilizados 43 autores dentre artigos, teses e obras.  

Por meio dos resultados foi possível a constatação de que o índice de rotatividade de pessoal 

em sua maioria está relacionado à má gestão de recursos humanos, o que pode ocasionar até 

mesmo o encerramento das atividades da empresa. Razão, essa que faz necessário metrificar 

para permitir a busca de novas formas para garantir melhores resultados e manter os 

colaboradores no emprego, e consequentemente evitar custo extras bem como buscar a 

garantia de retenção dos talentos profissionais nos diversos níveis e áreas. Assim, conclui-se 

que a rotatividade está dentre um dos indicadores de desempenho mais aplicados à área de 

recursos humanos.  

Da análise das definições acerca da rotatividade foi constatado que dos 43 artigos utilizados 

no estudo todos definiram o termo, aos quais dez dos artigos apenas definiram rotatividade 

embasados em sinônimos e 33 dos artigos embasaram em citações e descrições de autores 

mais aprofundamento.  

Dentre os artigos que definiram o termo rotatividade, identificou-se que dois adotaram uma 

definição pelo oposto, como, por exemplo: rotatividade é caracterizada pela falta de 

permanência do funcionário no emprego. Já nos artigos que utilizaram uma definição 

proveniente de literatura prévia, notou-se uma tendência a classificar o fenômeno como 

"entrada e saída de funcionários de uma empresa", denotando uma perspectiva organizacional. 

Em outras palavras, essas definições descrevem a rotatividade como recolocação ou 

substituição de profissionais, em oposição à perspectiva individual como retirada permanente 

(voluntária ou involuntária) do profissional de seu posto de emprego. 

Dentre os analisados, 19 artigos abordaram a rotatividade a partir de uma perspectiva 

organizacional, oito assumiram uma perspectiva individual e em cinco não foi possível 

compreender claramente como o fenômeno rotatividade é compreendido. Por conseguinte, 



  

 

como foi possível observar no presente estudo a diversidade temática e metodológica da 

produção científica sobre a rotatividade de profissionais, bem como o fato de os 

pesquisadores retratarem, de forma intencional ou não, as decorrências das mudanças sociais, 

econômicas, políticas e tecnológicas do contexto em que estão inseridos.  

O estudo foi de fundamental importância para permitir o alcance do objetivo proposto que foi 

fazer um levantamento dos aspectos bibliométricos de artigos, bibliografias e publicações 

acerca da temática rotatividade nos três últimos anos, antes e durante à pandemia do Covid 19, 

o que permitiu a constatação de que está além de estar em bastante evidencia antes da 

pandemia nos anos de 2018 e 2019 e ocorria com frequência já durante a pandemia do Covid 

19. 

No ano de 2020 houve uma queda significativa ao tratar do assunto, o que levou a suposição 

de que na atual contingência não há que se falar em deixar o emprego uma vez que no cenário 

de crise na saúde e crise econômica mundial já não há que se falar em rotatividade e mudança 

de emprego, uma vez que infelizmente o está em constante evidência dentro de nosso cenário 

organizacional é o desemprego. O levantamento bibliométrico permitiu ainda fazer um 

diagnóstico acerca dos fatores que causam a rotatividade e os prejuízos advindos da falta de 

gestão e como estas ocorreram nas organizações antes e durante a pandemia e quais os seus 

impactos.  

Enfim por meio do mapeamento das publicações antes e durante a pandemia de 2020 

constatou-se a importância da gestão para evitar a rotatividade e são muitos os prejuízos 

advindos desta que, uma vez que os investimentos dependem das ações necessárias e o 

compreender a rotatividade pode contribuir para o gestor no desempenho da empresa e 

possíveis estudos acerca da temática.  

O trabalho foi importante por trazer para a área de administração a necessidade de 

instrumentos e propostas de ações para que as empresas possam utilizar na identificação das 

causas da rotatividade de pessoal e reduzir o impacto dessas causas, pois, esta temática é 

bastante corriqueira no cenário organizacional. Desse modo, cabe a nós como futuros gestores 

conhecer o fenômeno, as causas e as possíveis ações para evitar a rotatividade de pessoal, 

questões estas que foram evidenciadas no decorrer do estudo. 

Também foi possível perceber por meio de poucos artigos no período da pandemia, mais 

precisamente no ano de 2020, que no momento de crise mundial, não há que se falar em 

rotatividade e sim, buscar de forma eficiente a garantia do emprego, uma vez que o 

desemprego tem assolado assustadoramente milhões de brasileiros, não foi encontrado 

nenhuma publicação acerca da temática na pandemia há sim, a possibilidade de futuras 

pesquisas acerca da rotatividade, mas, no momento apenas em relação à dispensa de pessoal 

em face da crise. 

Observou-se ainda que os trabalhos publicados e divulgados em língua nacional são 

diversificados e não estão voltados para a mera reprodução de outras realidades. Pode-se 

afirmar categoricamente que o número de artigos acerca desta temática que muito impactou 

economicamente e socialmente, é bastante reduzido ainda em se tratando de pesquisa 

nacional. Dessa forma, a contribuição dos estudos realizados no Brasil, principalmente para a 

prática de profissionais que trabalham com o desenvolvimento de carreira, não é clara e 

carece de aprimoramento. 
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