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RESUMO

ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS EM UMA EMPRESA DO SETOR DO AGRONEGÓCIO

No cenário atual as empresas têm a necessidade de entender quais os motivos pelos quais ocorre a rotatividade na empresa. O cenário econômico atual tem influenciado as

indústrias brasileiras em diversos aspectos, dentre eles a empregabilidade. Porém, o setor do agronegócio não tem sofrido tanto com a atual situação financeira do país. A

rotatividade representa entrada e saída de pessoal na empresa, motivada pela organização ou por iniciativa do colaborador. Para a elaboração do trabalho foi realizado um

estudo de caso em uma empresa do ramo de nutrição animal e produção de sementes localizada em São Sebastião do Paraíso, MG.  As etapas da pesquisa foram pesquisa

bibliográfica seguida por coleta de dados através de pesquisa de campo de caráter exploratório. Os dados foram obtidos dos questionários de desligamento de três setores da

empresa: sementes, suplemento mineral e alimento pet.  Em seguida foi realizada uma análise de séries temporais através da obtenção do índice de sazonalidade com os dados

de desligamentos desses três setores. Na análise dos dados para o setor sementes no ano de 2014, a mudança de cidade ou de serviço foram os principais motivos de

desligamento do setor, enquanto no setor de suplemento mineral a mudança de cidade e a não adaptação ao trabalho foram às principais razões. Os principais motivos de

desligamentos no setor de alimento pet foram mudança de cidade e de serviço. Na análise dos desligamentos do ano de 2015 no setor sementes, a mudança de serviço foi à

principal razão, enquanto que no setor de suplemento mineral a mudança de cidade e não adaptação ao trabalho foram às principais causas.  No setor de alimento pet a

mudança de cidade foi o principal causa. Os índices de sazonalidade alteraram conforme o comportamento dos dados de desligamento. Conclui-se que o setor com maior número

de desligamentos foi o setor de suplemento mineral. 
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