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Porto Alegre, 07 de agosto de 2014. 

 

Rotatividade setorial: 

Dados e diretrizes para a ação sindical 

 

Com o objetivo de debater e investigar o fenômeno da rotatividade a partir da ótica 

setorial, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), com 

apoio da Fundação Friedrich Ebert (FES), realizou, entre outubro de 2012 e agosto de 2013, 

uma série de seminários com dirigentes de entidades sindicais de trabalhadores. As atividades 

pretendiam analisar como a rotatividade se manifesta em cada setor e quais são as 

características, as diferenças e as semelhanças. O resultado dessas ações deu origem ao livro 

Rotatividade setorial: dados e diretrizes para a ação sindical. 

 

Um sério problema 

A elevada rotatividade configura-se como um dos maiores problemas vividos pelo(a)s 

trabalhadore(a)s brasileiro(a)s, afetando tanto a vida das famílias como a atividade econômica 

e o orçamento público. Para o(a) trabalhador(a), a perda do emprego representa insegurança. 

De modo geral, reduz sua remuneração, compromete sua formação profissional, prejudica o 

planejamento familiar no médio e longo prazo, causando alterações importantes em sua 

qualidade de vida e bem-estar. 

Na perspectiva patronal, a movimentação de trabalhadore(a)s é utilizada como 

mecanismo de redução de custos, substituindo-se aqueles com maiores salários por outros 

com remunerações menores. Ademais, aponta-se que há custos decorrentes do processo de 

seleção, treinamento e avaliação da pessoa admitida contratada para substituir a desligada e 

geralmente esse custo não é absorvido pela empresa e sim repassado para o preço final do 

produto/ serviço. Nas contas públicas, a rotatividade faz com que uma maior parcela da 

sociedade acesse o seguro-desemprego, ainda que nem todo desligamento garanta este 

recebimento. 

A importância da discussão da rotatividade para o(a)s trabalhadore(a)s brasileiro(a)s 

fica clara ao se comparar a situação do Brasil com a de outros países. Aqui, em 2012, o tempo 

médio de permanência no mesmo emprego era de cinco anos, quando incluídos na análise a 

ocupação no funcionalismo público, mas de apenas três anos, considerando somente os 

vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Trata-se de um tempo médio 

muito baixo quando comparado ao de países como Itália e Portugal (13 anos), França e 
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Alemanha (12 anos) e Dinamarca (9 anos), mas próximo ao dos EUA, país reconhecido pela 

flexibilidade na legislação trabalhista e onde o tempo médio alcançou 5 anos em 2012. 

Os dados indicam que cerca de 30% dos desligamentos de cada ano ocorrem com 

menos de três meses de vigência do contrato de trabalho. Tratam-se, portanto, de contratos 

de experiência, em que o(a)s empregadore(a)s estão isento(a)s de pagar a multa rescisória do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o aviso prévio. Se somados a eles os 

contratos rompidos com menos de seis meses de vigência, são aproximadamente 45% de 

todos os vínculos desligados a cada ano. 

 
Rotatividade na Metalurgia 
 

O setor metalúrgico é bastante heterogêneo, estando presente ao longo várias cadeias 
produtivas das demais atividades econômicas. Dentro deste, se encontram desde atividades 
como fundição de materiais, produção automobilística até a transformação de minérios 
metálicos. Em 2012, o setor metalúrgico abrangia 2.394.806 trabalhadore(a)s no Brasil, 
deste(a)s 63,5% se encontravam na região Sudeste do país, a região Sul totalizava 24,1% do 
total, enquanto as demais regiões permaneceram com 5,7% no Nordeste, 4,5% no Norte, e 
2,2% no Centro-Oeste. 
 

Desligamentos no setor metalúrgico segundo motivo 
 

O principal motivo de desligamento entre os trabalhadores metalúrgicos ocorreu por 
demissão sem justa causa, ou seja, por decisão exclusiva do(a) empregador(a), conforme o 
Gráfico 1. Os motivos para a demissão dentro dessa modalidade são variados, entre os quais 
se encontra a diminuição de custos com pessoal. Em 2012 55,6% da totalidade dos 
desligamentos ocorreu dentro dessa modalidade, o que indica a falta de entraves encontrada 
pelas empresas para demitir. Durante o período de 2007 a 2012 houve variações nos 
percentuais desta modalidade de demissão, correspondentes principalmente à crise de 
2008/2009, onde o número de demitidos sem justa causa chegou a 66,4% da totalidade. 

 

GRAFICO 1

Distribuição % dos desligados, segundo motivo de desligamento

Metalúrgicos, Brasil, 2007 a 2012
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O segundo principal motivo é o desligamento a pedido do trabalhador, que 
correspondeu em 2012 a 21% do total de demissões. Entre os anos de 2007 a 2012 houve 
variações conforme a dinâmica econômica, tendo em vista que esta modalidade de 
desligamento corresponde a períodos onde o mercado de trabalho está mais aquecido, e que, 
portanto, o(a) trabalhador(a) se sente mais seguro(a) em pedir demissão. Assim, em 2009 o 
percentual de desligamentos por pedido foi 12,8%, passando em 2011 para 21,9%. Por fim, o 
terceiro motivo de desligamento está relacionado com o término de contrato, que vem 
demonstrando estabilidade durante o período, variando de 14,1% em 2007 para 14,8% em 
2012. 

 
Taxa de Rotatividade dos Metalúrgicos 
 

A taxa de rotatividade é medida pelo mínimo de desligados ou de admitidos em 
determinado ano sobre o estoque médio no período. São consideradas dois tipos de taxa, a 
global e a descontada. Na primeira são computados todos os desligamentos ocorridos, 
independente do motivo, incluindo transferência, aposentadoria, falecimento e demissão a 
pedido. No caso da rotatividade descontada estão incluídas somente as demissões por 
iniciativa do empregador. 

A taxa de rotatividade global e descontada no setor metalúrgico permaneceu entre os 
anos de 2007 a 2012, sempre abaixo da média do Brasil, conforme os gráficos 2 e 3. Em 2012, 
enquanto a taxa global brasileira foi de 55,2% a do setor metalúrgico ficou em 45,3%. O ano de 
2012 foi o que apresentou a maior taxa global de rotatividade, tanto no Brasil como no setor 
metalúrgico, as menores taxas foram apresentadas em 2007, correspondendo a 37,2% para o 
setor metalúrgico e 46,7% para o Brasil. 

 

GRAFICO 2

Taxa de rotatividade global do setor metalúrgico e do Brasil

Brasil, 2007 a 2012
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GRAFICO 3

Taxa de rotatividade descontada do setor metalúrgico e do Brasil

Brasil, 2007 a 2012

Fonte: RAIS, MTE
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Em relação à taxa de rotatividade descontada, percebe-se uma elevação tanto no total 

do Brasil como no setor metalúrgico a partir de 2008/2009 com a crise financeira mundial. 
Enquanto em 2007 a taxa de rotatividade descontada do setor metalúrgico era de 27% em 
2008 passa a 33,3%, para o Brasil observa-se um movimento semelhante, passando de 34,3% 
em 2007 para 37,6% em 2008. A partir de 2008, no entanto, a taxa tanto brasileira como 
metalúrgica manteve-se estável acima dos 30%.  

Quanto à taxa de rotatividade por segmento metalúrgico evidencia-se uma grande 
diferença entre as atividades que compõe a categoria, conforme pode ser visto nas Tabelas 1 e 
2. Tanto em relação à taxa global quanto a descontada o segmento que apresentou os 
resultados mais elevados foi máquinas e equipamentos. Em 2012 este segmento apresentou 
taxa de rotatividade global de 62,3% e descontada de 46,6%. A grande incidência de demissões 
imotivadas revela a maior fragilidade do trabalho nesta categoria. 
 
Tabela 1

Taxa de rotatividade global segundo segmento do setor metalúrgico e total

Brasil, 2007 a 2012

Segmento 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Siderurgia e metalurgia básica 38,8 46,2 41,5 45,2 46,9 46,5

Eletroeletrônico 40,9 44,5 40,7 42,3 45,9 46,0

Aeroespacial 15,8 17,3 11,9 18,9 18,3 15,6

Naval 50,5 49,0 45,1 46,4 56,0 51,8

Outros materiais de transportes 31,0 43,1 33,9 37,5 38,8 32,7

Máquinas e equipamentos 51,9 61,9 51,4 58,4 60,4 62,3

Máquinas agrícolas e tratores 27,5 36,3 27,9 32,6 34,6 37,1

Montadoras 9,7 11,1 12,2 7,7 11,3 11,9

Autopeças 25,2 37,9 28,6 32,7 34,7 34,7

Total 37,2 44,9 38,8 42,3 44,7 45,3  
 

Por outro lado, os segmentos que apresentaram as menores taxas de rotatividade foram 
o aeroespacial e as montadoras. O primeiro, em 2012, manteve taxas de rotatividade global de 
15,6% e descontada de 9%, enquanto o segmento de montadoras permaneceu com taxa global 
de 11,9% e descontada de 8,8%. Os resultados inferiores nestes segmentos revelam 
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importantes características destas categorias, ligadas a consolidação da organização no local 
de trabalho; utilização de instrumentos de manutenção do emprego em períodos de crise e o 
trabalho especializado,  que implica em maior dificuldade da empresa encontrar substitutos. 

 
Tabela 2

Taxa de rotatividade descontada segundo segmento do setor metalúrgico e total

Brasil, 2007 a 2012

Segmento 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Siderurgia e metalurgia básica 28,8 34,3 35,0 32,8 34,0 33,6

Eletroeletrônico 27,7 33,0 31,9 29,7 31,4 31,5

Aeroespacial 6,9 9,2 11,9 8,5 9,6 9,0

Naval 39,6 37,6 34,4 33,6 43,6 32,8

Outros materiais de transportes 23,2 33,4 32,6 27,6 28,7 32,7

Máquinas e equipamentos 39,7 47,1 45,4 44,0 44,8 46,6

Máquinas agrícolas e tratores 19,0 26,4 27,3 22,2 23,1 24,4

Montadoras 4,8 8,2 12,2 5,1 6,6 8,8

Autopeças 18,0 26,9 25,4 21,7 23,2 25,1

Total 27,0 33,3 33,2 30,3 31,8 32,4  
 
PROPOSTAS  

A questão da rotatividade não poderá ser combatida e solucionada com uma única arma 

nem é tarefa para um ator social apenas. O problema requer iniciativas diferentes e 

envolvimento de muitos.Diante da percepção de que esse é um fenômeno complexo, de 

múltiplas causas e com diversos rebatimentos, o debate ocorrido nos vários seminários 

formulou um conjunto de propostas que procurou contemplar três âmbitos: da negociação 

coletiva (acordo/convenção coletiva de trabalho); do legislativo e; das políticas públicas. 

 

Várias propostas foram comuns aos setores, entre as quais:  

  Fim do contrato de experiência ou, no mínimo, redução deste tipo de contrato para 30/45 
dias,  

 Aumento do piso salarial,  

 Qualificação profissional financiada,  

 Trabalho decente,  

 Regulamentação do artigo 239, § 4º da Constituição Federal de 1988 (seguro-desemprego),  

 Ratificação da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Término da 
relação de trabalho por iniciativa do empregador) 

 Desonerações setoriais com contrapartida de estabilidade de emprego, 

  Aumento da fiscalização no local de trabalho,  

 Desoneração da folha de pagamento, mas apenas para empresas que têm baixa taxa de 
rotatividade. 

 

Nesse sentido, pensar e estabelecer mecanismos que inibam e regulem a rotatividade remete 

necessariamente para o enfrentamento da questão da flexibilidade. 

 


