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RESUMO

A rotatividade da força de trabalho é um tema de pesquisa com crescente importância  (Hale et al, 2016; Grimson et al, 2015; Kim, 2015; KrØtel e 
Villadsen, 2016; Hancock et al, 2013; Jung et al, 2017; Kim e Fernandez, 2015; Choi e Chung, 2017) e as pesquisas científicas sobre rotatividade 
nas organizações vêm ganhando mais espaço e interesse (Hale et al, 2016; Grimson et al, 2015; Kim, 2015; KrØtel e Villadsen, 2016; Hancock et al, 
2013; Jung et al, 2017; Kim e Fernandez, 2015; Choi e Chung, 2017). Este trabalho tem como objetivo verificar os impactos que a rotatividade de 
concursados tem no desempenho de organizações públicas. A estratégia metodológica utilizada foi o estudo de caso único, a abordagem foi 
qualitativa, a coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-estruturadas com gestores públicos e a análise de dados foi feita com análise de 
conteúdo utilizando o software de análise qualitativa NVIVO 11, e os dados foram agrupados em categorias e nós pré-definidos conforme modelo 
de impactos da rotatividade desenvolvido por Hancock et al (2013). Os resultados apontaram que os principais impactos da rotatividade são: 
perda do conhecimento dos colaboradores que se desligam; o aumento da carga de trabalho para os que permanecem; os custos associados a 
treinamento, recrutamento e seleção aumentam; e queda na produtividade foram os principais resultados encontrados. Concluímos que ainda 
que o modelo de Hancock et al (2013) preveja a maioria destes impactos, foi identificado novo impacto: resultados de equipes. Considerando a 
relevância que as organizações públicas têm no provimento de serviços à população, pode-se inferir que os principais prejudicados são os 
cidadãos. Aumento no tempo de espera, queda na qualidade do serviço, aumento dos custos do Estado – seja via novos recrutamentos ou pelo 
aumento da ineficiência e perda de conhecimento acumulado no serviço são apenas alguns aspectos fortemente levantados pelos entrevistados. 
A rotatividade no setor público por concursados é uma realidade com a qual a administração pública precisa se preocupar mais visto que poucos 
entrevistados reconhecem e mencionam esforços na retenção de talentos.
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