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ABSENTEÍSMO: SUAS CAUSAS E IMPACTOS EM UMA 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 
 
 
RESUMO 

O absenteísmo tem sido um problema bem comum dentro das indústrias de confecções e 

outras organizações modernas que dependem do comprometimento de seus funcionários. 

Nem sempre as causas do absenteísmo estão no próprio empregado, mas na 

organização, nas políticas tomadas pela empresa e na supervisão deficiente.  

A problemática da pesquisa consiste em saber quais os fatores que provocam o aumento 

das ausências na empresa em estudo. O objetivo é identificar os fatores que provocam ou 

determinam o absenteísmo em uma indústria de confecção. A pesquisa foi realizada com 

97 funcionários que foram abordados por meio de questionário fechado com 16 

perguntas. O método de pesquisa é o estudo de caso, de caráter exploratório, com 

abordagem quanti-quali. Constatou-se ao término das análises que as causas do 

absenteísmo na empresa em estudo estão atreladas às políticas da organização ao 

disciplinar os empregados ausentes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O absenteísmo constitui em fatores de incerteza e de imprevisibilidade para 

as organizações, provocado pelo comportamento das pessoas. Mais do que isso, constitui 

fatores de perdas tanto para a organização, como para as pessoas envolvidas. Este caso 

tem sido crítico e tem exigido muito das organizações e administradores, pois suas 

causas estão ligadas a vários motivos que vão desde as questões sociais, problemas de 

saúde, gestão de pessoas, entre outros. É um assunto muito complexo e difícil de ser 

gerenciado pelas organizações, sendo várias as dificuldades encontradas para estudar e 

quantificar o absenteísmo e como consequência não há como precisar o custo econômico 

acarretado pelo baixo índice de frequência dos funcionários. Nas empresas, sejam elas 

pequenas, médias ou grandes, ele afeta diretamente nos resultados e na produtividade, 

na produção, na administração ou no serviço que a organização presta, diminui a 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos seus clientes, sobrecarrega os 

trabalhadores que estão presentes e isso gera custos para as empresas. 

O estudo do absenteísmo proporciona informações a respeito da saúde dos 

colaboradores, de sua satisfação com a organização e com as condições de trabalho. 

Desse modo, fatores organizacionais, tais como, as políticas das empresas, o excesso de 

regras, supervisão e liderança deficiente, má condição de trabalho, entre outros, contribui 

para insatisfação dos empregados e consequentemente aumenta o índice de baixa 

assiduidade. Escolheu-se a indústria de confecção como local para a realização da 

investigação, pela facilidade de acesso e pelo conhecimento do ambiente pesquisado. As 

indústrias de confecções passam por constantes dificuldades em fazer com que seus 

colaboradores não faltem ao posto de trabalho, fato também observado na indústria 

pesquisada, pois as condições como repetição de operações, barulho constante, trabalho 

exaustivo e calor intenso têm como consequência o absenteísmo. 

A problemática da pesquisa consiste em saber quais os fatores que 

provocam o aumento das ausências. O objetivo geral desse estudo é identificar os fatores 

que provocam ou determinam o absenteísmo em uma indústria de confecção. 

Apresentam-se como objetivos específicos reconhecer os índices de faltas na empresa, 

identificar os principais fatores que influenciam o absenteísmo e aferir as expectativas dos 

funcionários em relação ao que a organização pode fazer para diminuir o absenteísmo.  

O estudo apresenta como pressuposto que nem sempre as causas do absenteísmo estão 

no próprio empregado, mas na organização, nas políticas adotadas pela empresa e na 

supervisão deficiente. 
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Espera-se que este estudo possa ser útil para que os gestores da 

organização pesquisada, possam colocar em prática as medidas para reduzir o 

absenteísmo na empresa, e principalmente preveni-lo, tendo em vista sua importância 

para as organizações e para os indivíduos. 

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado um questionário fechado com 16 perguntas (apresentado 

no Apêndice), o qual foi aplicado com 97 funcionários, e será detalhado mais à frente. 

Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, 

seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, 

finalmente, suas conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Absenteísmo 

 

O absenteísmo, denominado ausentismo segundo Bernardi(1997) é uma 

expressão utilizada para denominar as faltas ou ausências dos empregados ao trabalho. 

Em um sentido mais amplo é a soma dos períodos em que os empregados da 

organização se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, seja por atraso, devido a 

algum motivo interveniente. 

Segundo Souza (2006), absenteísmo é uma palavra francesa, “absenteísme” 

que significa- pessoa que falta trabalho por inúmeros motivos. Percebe-se que o autor 

aborda que o absenteísmo está atrelado a todos os fatores que resultam na ausência do 

funcionário na empresa, incluindo até mesmo as ausências chamadas de legais, como 

férias, licença-maternidade entre outros. 

Para Chiavenato (2010), o desempenho no cargo e no clima organizacional 

representa fatores importantes na determinação da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

Se a qualidade do trabalho for pobre, conduzirá à alienação do empregado e à 

insatisfação, à má vontade, ao declínio da produtividade e ao aumento do absenteísmo. 

Ao melhorar a qualidade de vida na empresa, os funcionários se sentem mais satisfeitos 

com o trabalho executado, serão reconhecidos pelos resultados alcançados, o 

relacionamento humano melhora dentro da equipe e para organização, não havendo mais 

atrasos e faltas sem justificativa. 

Chiavenato (2010) alerta para um importante aspecto não representado 

pelos demais autores. Refere-se à ausência mental do trabalho, ou seja, aquela que 

embora presente fisicamente no trabalho, o trabalhador não produz como deveria por 

dispersão caracterizada por ausência mental. Essa ausência é uma atitude para fugir de 

um ambiente de trabalho desagradável. Se o trabalhador estiver mentalmente ausente, as 

suas atividades também não serão realizadas, podendo acarretar na baixa produtividade. 
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Fontes (1994) ressalta que o absenteísmo se refere às ausências em 

momentos que os empregados deveriam estar trabalhando normalmente. Nem sempre as 

causas do absenteísmo estão no próprio empregado, mas na organização, na supervisão 

deficiente, no empobrecimento das tarefas, na falta de motivação e estímulo, nas 

condições desagradáveis de trabalho, na precária integração do empregado à 

organização e nos impactos psicológicos de uma direção deficiente. 

 De acordo com Mallada(2004), o absenteísmo pode ser definido como 

voluntário e involuntário. O absenteísmo voluntário é caracterizado pelas ausências 

programadas, ou seja, aquelas ausências previstas, como férias e folgas. Já o 

absenteísmo involuntário é aquele caracterizado pelas ausências que não foram 

programadas, ou seja, as faltas não previstas que na maioria das vezes são 

caracterizadas por problemas de saúde ou problemas pessoais. 

As ausências dos trabalhadores, bem como os atrasos, acabam 

prejudicando o andamento dos trabalhos na organização. É necessário que se faça um 

estudo para verificar o motivo pelo qual as pessoas se ausentam do seu posto de 

trabalho. 

 
2.2 Principais Causas e Consequências de Afastamento nas Organizações 
 

Alguns especialistas incluem o acidente no trabalho entre as causas do 

absenteísmo, o que pode criar confusão quando se pretende comparar os índices de 

absenteísmo de diversas organizações. As causas do absenteísmo precisam ser 

diagnosticadas e deve haver uma ação coordenada no nível de supervisão com o devido 

suporte de políticas da organização e apoio da direção para se tentar reduzir os níveis de 

ausências e atrasos do pessoal (CHIAVENATO, 2002). 

De acordo com Fontes (1994) as causas do absenteísmo são variadas, 

carecendo de estudo acerca da análise das causas, valores reais, identificação dos seus 

tipos, qualidade, grandeza e repercussão do absenteísmo na produtividade. 

Na produtividade, as principais causas do absenteísmo são: doença 

efetivamente comprovada; doença não comprovada; razões diversas de caráter familiar; 

atrasos involuntários por motivos de força maior; faltas voluntárias por motivos pessoais; 

dificuldades e problemas financeiros; problemas de transporte; baixa motivação para 

trabalhar; supervisão precária da chefia; políticas inadequadas da organização; o clima 

organizacional; cultura e políticas da empresa (CHIAVENATO, 2002). 
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Segundo Chiavenato (2010), são várias as causas do absenteísmo, que 

merecem assim, serem identificadas e estudadas inclusive sobre a ótica de sua 

repercussão na produtividade organizacional.  De acordo com Soares e Silva (2004 p. 4), 

“dentre uma das mais graves e usuais consequências do absenteísmo para as 

organizações, ressalta-se a queda da produtividade e, consequentemente a queda dos 

lucros”. 

As consequências do absenteísmo estão diretamente ligadas ao lado 

financeiro das organizações, portanto, para toda e qualquer organização, a produtividade 

e os lucros devem ser alcançados para que as empresas ocupem uma posição de 

destaque no mercado. 

Para Robbins (2004 p. 153) “o estresse consiste numa condição dinâmica 

em que o indivíduo é confrontado com uma oportunidade, restrição ou exigência 

relacionada com o que ele deseja, e para o qual o resultado é visto como incerto”.  

O ambiente de trabalho gera muito estresse, pois, as pressões para que o trabalho seja 

desenvolvido em tempo hábil e de forma eficiente, acaba “agredindo” o funcionário e faz 

com que ele se sinta cada vez mais estressado. A deficiência da supervisão e os colegas 

de trabalho chamados de não agradáveis, também são fatores que causam as ausências 

e atrasos do pessoal. 

Quando um funcionário se sente pressionado a atingir as metas propostas 

pela organização e não consegue, o estresse aumenta e a frustração daquele funcionário 

com o trabalho também aumenta, podendo gerar faltas e consequentemente o aumento 

do índice de absenteísmo (CHIAVENATO, 2010). Atualmente, as empresas requerem 

cada vez mais produtividade e, na maioria das vezes, acabam sobrecarregando o 

funcionário fazendo com que ele trabalhe além do seu horário para que as metas da 

organização sejam alcançadas. Essa atitude gera um desgaste muito grande do 

funcionário, tanto físico como mental. Esse fator acaba contribuindo para o aumento do 

índice de absenteísmo nas organizações. 

Diante das consequências do absenteísmo para as organizações, seja este 

provocado por doenças, acidentes de trabalho ou outros fatores, não é de admirar o 

interesse cada vez mais crescente das organizações em medir tal índice e desenvolver 

estudos para conhecer suas causas mais frequentes e adotar medidas de prevenção. 

Nesse sentido, a seguir será apresentada uma fórmula para realizar esta medição e as 

medidas mais indicadas para prevenir o absenteísmo. 
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2.3 O Cálculo do Índice de Absenteísmo e as Medidas de Controle e Prevenção 
 

O índice de absenteísmo reflete a percentagem do tempo não trabalhado em 

decorrência das ausências em relação ao volume de atividade esperada ou planejada. 

Nesses termos, o índice pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

 
Índice de      =   nº de homens\ dias perdidos por ausência ao trabalho   x 100 

  Absenteísmo                       efetivo médio x nº de dias de trabalho 

Fonte: Chiavenato (2010). 
 

 

De acordo com Nascimento (2003) quanto à solução para redução ou 

eliminação do absenteísmo, vale ressaltar que não existe uma única medida, fazendo-se 

necessário adotar um conjunto de ações de controle, sendo essas: 

• Fazer um levantamento das ausências para identificar as suas principais causas; 

• Avaliar as faltas justificadas por problemas de saúde, pois a maioria das ausências 

são apresentadas por motivo de doença; 

• Realizar exames periódicos de saúde; 

• Eliminar ou reduzir horas extras; 

• Acomodar adequadamente os funcionários que tenham algum tipo de limitação a um 

posto de trabalho mais adequado; 

• Adotar medidas de higiene e segurança do trabalho. 

 

Além de todas essas medidas é importante ressaltar que a organização 

precisa envolver seus funcionários nos objetivos da empresa para que eles se 

comprometam com a missão da organização e não faltem por motivos banais. Isso ajuda 

também na motivação, pois os colaboradores irão se sentir mais importantes e o seu 

trabalho e esforço será reconhecido. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em identificar os fatores que 

provocam ou determinam o absenteísmo em uma indústria de confecção na cidade de 

Fortaleza, que atualmente registra um elevado número de ausentismo. O índice de 

absenteísmo é realizado pelo seguinte cálculo: 

Índice de Absenteísmo = (n° faltas + atestados) / n° dias úteis 
                                     n° funcionários 

Fonte: Empresa pesquisada. 
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A empresa é composta por três fábricas variando o número de funcionários e 

a área administrativa, registrando um índice de 6% de faltas no ano de 2014, sendo o 

nome da empresa aqui preservado por questões éticas. Os objetivos específicos desta 

pesquisa consistem em: descrever os principais fatores que influenciam o absenteísmo na 

percepção dos funcionários e entender se as políticas adotadas pela organização geram o 

não comparecimento dos mesmos. 

Quanto ao objeto de pesquisa, escolheu-se uma das fábricas, no caso a 

fábrica III da indústria de confecção que registra o índice de absenteísmo atualmente de 

2,19%. A mesma já chegou a registrar 3,92% no índice de faltas em um determinado 

período onde o nível aceitável é de 3% ao mês. O motivo pela escolha do terreno da 

pesquisa foi primeiro pelo fato da pesquisadora fazer parte da organização e observar que 

a empresa registra faltas e atrasos constantes de seus funcionários, segundo que de 

certa forma, o acesso aos dados acabou sendo facilitado. 

Considerando-se as classificações e definições de diferentes tipos de 

pesquisa, o método de pesquisa é um estudo de caso que tem um caráter descritivo de 

natureza quanti-quali. Segundo Bervian e Cervo (2002), o estudo descritivo caracteriza-se, 

frequentemente, como estudos que procuram determinar status, opiniões ou projeções 

futuras nas respostas obtidas. 

A empresa de confecção em estudo é constituída por 3 fábricas. A fábrica 

escolhida para o estudo é denominada de Fábrica III atualmente produz camisaria e 

social, que por sua vez encontra-se dividida em Pequenas Unidades de Produção (PUP).  

A Fábrica III é constituída por 18 PUPs. Do universo da Fábrica III foi retirada a amostra 

composta por 3 PUPs. Isto é, das 18 PUPs da fábrica III pesquisou-se 3 PUPs que 

apresentavam o maior índice de absenteísmo por dia. Cada um das 3 PUPs escolhidas 

possuem de 31 a 35 funcionários, que assim se apresentam: PUP jeans J9: 31 

funcionários; PUP jeans J3: 31 funcionários; PUP camisa C3: 35 funcionários o que 

corresponde a 97 funcionários abordados. 

Os dados dessa pesquisa foram coletados por meio de informações 

fornecidas pelo setor de recursos humanos da empresa, como também através da 

aplicação de questionários aos trabalhadores. O questionário foi elaborado a partir do 

referencial teórico aqui apresentado, a fim de se chegar aos motivos que geram o 

absenteísmo. O questionário foi composto por questões fechadas, divididas em cinco 

opções de respostas, sendo: discordo totalmente; discordo parcialmente; talvez; concordo 

parcialmente e concordo totalmente. Abordou variáveis identificadas no estudo tais como: 

satisfação, qualidade de vida e fatores diversos que colaboram para a diminuição da 

assiduidade do empregado, tendo um total de 16 questões buscando identificar o 

surgimento do absenteísmo na indústria de confecção. 

Quanto à análise quantitativa, os dados receberam tratamento estatístico 

simples, e os resultados foram apresentados em coleta e análise dos dados pesquisados. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Quanto aos dados demográficos obteve-se que o sexo feminino se destaca, 

representando 85,6% dos entrevistados na pesquisa. O sexo masculino representa 

apenas 14,4%. Em média os funcionários da fábrica são: solteiro (a) 45,4%; casado (a) 

38,1%; companheiro (a) 13,4%; separado (a) 2,1% e viúvo (a) com apenas 1,0% dos 

funcionários. Na fábrica 78,4% dos funcionários possuem filhos variando o número, sendo 

que apenas 22,7% não possuem filhos. 

Apresenta-se a seguir o Quadro 1 com os dados obtidos através do 

questionário aplicado com os 97 funcionários. 

Quadro 1 – Dados coletados na pesquisa. 

Questões Discordo 
Discordo 

parcialmente 
Talvez 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 

A sua ausência no trabalho 
prejudica a empresa. 

12,37% 1,03% 0% 3,09% 81,44% 

A sobrecarga de trabalho é 
considerada alta. 

46,39% 2,06% 7,22% 5,15% 39,18% 

Concorda que suas metas são 
facilmente atingidas. 

22,68% 4,12% 8,25% 11,34% 53,61% 

Os problemas familiares são um dos 
fatores que gera a sua ausência no 
trabalho. 

36,08% 5,15% 1,03% 3,09% 54,64% 

Concorda que seu encarregado o 
apoia sempre que é preciso. 

9,28% 0% 2,06% 9,28% 79,38% 

Seu salário e benefícios estão 
compatíveis à outras empresas do 
mesmo ramo. 

35,05% 3,09% 16,49% 4,12% 40,21% 

Concorda que a divisão do trabalho 
é realizada de uma forma justa. 

38,14% 5,15% 4,12% 4,12% 48,45% 

Considera-se satisfeito com o 
trabalho que realiza. 

13,40% 0% 2,06% 2,06% 82,47% 

Considera que as atividades que 
realiza são repetitivas. 

25,77% 2,06% 4,12% 1,03% 67,01% 

Suas tarefas na empresa podem 
desenvolver em você algum tipo de 
doença que faça você faltar ao 
trabalho. 

80,41% 0% 2,06% 1,03% 16,49% 

Concorda que a empresa necessita 
ser mais rígida ao punir o 
funcionário que falta sem 
justificativa.  

20,62% 2,06% 2,06% 3,09% 72,16% 

Concorda que a empresa 
desenvolve ações que melhora a 
sua qualidade de vida no trabalho. 

11,34% 1,03% 5,15% 14,47% 68,04% 

A empresa oferece benefícios que 
facilita a sua vida fora da empresa. 

43,30% 2,06% 3,09% 6,19% 45,36% 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Para os funcionários a sua ausência prejudica de algum modo à empresa, 

pois para Bernardi (1997) “as faltas geram desperdícios e perdas para a organização”, 

pois 81,44% concordam com esse fato, 3,09% concordam parcialmente, apenas 12,37% 

discordam e 1,03% discordam parcialmente. 

Os funcionários demonstraram, quanto à carga de trabalho, que 46,39% 

discordam que seja alta, enquanto 39,18% concordam que é alta, 7,22% consideram que 

talvez seja alta, 5,15% concordam parcialmente e 2,06% discordam parcialmente. 

Na produção 53,61% dos funcionários concordam que as metas são fáceis 

de serem atingidas, enquanto 22,68% discordam da afirmação, apenas 11,34% 

concordam parcialmente, 8,25% consideram que talvez as metas não sejam atingidas 

facilmente e 4,12% dos entrevistados discordam parcialmente do fato. 

Os resultados encontrados mostram que 54,64% dos funcionários 

concordam que os problemas familiares são um dos fatores que gera a sua ausência ao 

trabalho, enquanto 36,08% discordam desta afirmação, 5,15% discordam parcialmente, 

3,09% concordam parcialmente e 1,03% consideram que talvez os problemas familiares 

seja um dos fatores geradores. 

Quanto à questão sobre se sentir apoiado, que para Chiavenato (2002) “o 

funcionário precisa do devido apoio da supervisão da organização para se tentar reduzir 

os níveis de ausências e atrasos do pessoal”, os mesmos se consideram apoiados pelo 

seu encarregado, sempre que é preciso, pois 79,38% concordam com a afirmação, 9,28% 

concordam parcialmente, enquanto 9,28% discordam e 2,06% consideram que talvez o 

encarregado o apoia quando necessário. 

Os aspectos encontrados dizem que 40,21% dos funcionários concordam 

que seu salário e outros benefícios, que Chiavenato (2010) ressalta ser um 

“reconhecimento pelas habilidades e esforço pessoal de cada funcionário”, estão 

compatíveis a outras empresas do mesmo ramo, mas 35,05% discordam do fato, em 

seguida 16,49% consideram que talvez esteja compatível, 4,12% concordam parcialmente 

e 3,09% discordam parcialmente. 

Ao responderam sobre a divisão de trabalho 48,45% concordam que não 

está sendo realizada de forma justa, porém 38,14% discordam, 5,15% discordam 

parcialmente, 4,12% consideram que talvez seja realizada de uma forma justa e 4,12% 

concordam parcialmente. 

Os resultados encontrados apontam que 82,47% dos funcionários estão 

satisfeitos com o trabalho realizado, apenas 13,40% discordam, 2,06% consideram que 

talvez estejam satisfeitos, 2,06% concordam parcialmente. 
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Os funcionários concordam que as atividades realizadas são repetitivas com 

67,01% das opiniões, em seguida 25,77% discordam, 4,12% consideram que talvez as 

atividades sejam repetitivas, 2,06% discordam parcialmente e 1,03% concordam 

parcialmente.  

Constatou-se que 80,41% dos funcionários discordam que suas tarefas 

podem contribuir para a sua falta ao trabalho, apenas 16,49% concordam com o fato, 

2,06% consideram que talvez possa contribuir e 1,03% concordam parcialmente com a 

afirmação.  

Os aspectos encontrados foram 72,16% dos funcionários concordando que a 

organização deve ser mais rígida ao punir o funcionário que falta sem justificativa, apenas 

20,62% discordam da afirmação, 3,09% concordam parcialmente, 2,06% consideram que 

talvez a empresa seja mais rígida e 2,06% discordam parcialmente. 

Os funcionários (68,04%) concordam que a empresa desenvolve ações para 

sua qualidade de vida, apenas 11,34% discordam do fato, 14,47% concordam 

parcialmente, 5,15% consideram que talvez a empresa desenvolva ações e 1,03% 

discordam parcialmente.  

Os resultados encontrados foram 45,36% dos funcionários concordando que 

a empresa oferece benefícios para facilitar sua vida fora da empresa, porém 43,30% 

discordam desse fato, 6,19% concordam parcialmente, 3,09% consideram que talvez a 

empresa ofereça benefícios e 2,06% discordam parcialmente da afirmação.  

 
5. CONCLUSÕES 
 

Constatou-se nessa pesquisa que a divisão do trabalho não é percebida 

pelos funcionários como realizada de uma forma justa, fazendo com que estes se sintam 

insatisfeitos e com isso faltem ao seu posto de trabalho. A empresa necessita verificar 

todo o processo da produção dentro do setor para que não ocorra má divisão das 

atividades realizadas.  

Verificou-se que os funcionários faltam por motivos familiares, porque a 

empresa facilita a sua ausência por não disciplinar o mesmo da maneira correta. A 

organização necessita saber quais problemas estão afetando a assiduidade de seus 

empregados que acaba prejudicando a sua produção, procurando realizar ações de 

conscientização com premiações para os setores que tem o menor índice de 

absenteísmo.   
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Nesse estudo a problemática foi respondida, pois as políticas seguidas pela 

empresa estão atreladas, nas ausências dos seus funcionários, porque os empregados 

concordam que a organização necessita ser mais rígida ao disciplinar o funcionário que 

falta sem justificativa. O objetivo da pesquisa foi atingido porque foram constatadas na 

análise as principais causas do absenteísmo na indústria pesquisada como a má divisão 

do trabalho, políticas e normas tomadas pela empresa e problemas familiares. 

Dos pressupostos apenas um foi confirmado, no caso que nem sempre as 

causas do absenteísmo estão no próprio empregado, mas na organização e nas regras 

adotadas pela empresa, porque foi confirmado na pesquisa que a mesma tem grande 

influência nas faltas dos seus funcionários. Os outros, que são supervisão deficiente e 

principalmente a falta de motivação e estímulo por parte das organizações foram 

refutados, porque os empregados se sentem apoiados pela supervisão da empresa e 

concordam que a mesma oferece condições para sua qualidade de vida no trabalho.   
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