
 

 

FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO SFOGIA DE SÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Araputanga 

2015 



 

 

EDUARDO SFOGIA DE SÁ 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DO TURNOVER DO GRUPO AGROPECUÁRIA BARRA 

BONITA 

 

 

 

 
 
 

Trabalho de Curso apresentada à Faculdade 
Católica Rainha da Paz, como requisito parcial 
para obtenção do grau de Bacharel em 
Administração. 
Orientador: Prof. Esp. Cláudio Roberto Caetano 
Rebuli. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Araputanga 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais Aluizio Francisco de Sá e Luiza Inez Sfogia de Sá que me 

apoiaram e deram a oportunidade de me tornar bacharel em administração. 

Aos professores que ministraram de modo relevante o conhecimento durante 

o curso, com apoio, paciência e dedicação, despertando em mim o interesse, os 

quais, com seus profundos conhecimentos contribuíram para minha formação.  

Ao professor orientador Cláudio Roberto Caetano Rebuli, direção segura na 

realização deste trabalho. Seu conhecimento e orientações foram essenciais para a 

concretização deste trabalho de curso. 

Aos meus colegas de turma que contribuíram no meu aprendizado e que me 

apoiaram nos momentos difíceis que passei. 

As pessoas que contribuíram de modo direto ou indireto para a realização 

desse trabalho. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por 
nosso destino a não ser nós mesmos.” 

(Chico Xavier) 



 

 

RESUMO 

SÁ, Eduardo Sfogia de. Análise Qualitativa do Turnover do Grupo Agropecuária 
Barra Bonita. 2015. 28 Folhas. Trabalho de Curso. Curso de Administração, 
Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o problema de rotatividade nas 

fazendas do grupo Agropecuária Barra Bonita. A fundamentação do presente 

trabalho é constituída por alguns temas como: agronegócio, empresa rural, gestão 

de recursos humanos, recursos humanos na empresa rural, atração e retenção de 

pessoas, conhecimento, habilidade e competência, recrutamento, seleção. 

Metodologicamente utilizou-se de pesquisas bibliográficas para o entendimento dos 

conceitos, com pesquisas qualitativas, cuja coleta de dados foi por meio de 

questionário com perguntas abertas, aplicado aos gerentes das fazendas Santa 

Maria do Guaporé situada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato 

Grosso, Nova Santana situada no município de Aripuanã – Mato Grosso e Rio Azul 

situada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato Grosso. Foi 

realizada uma pesquisa com objetivo de compreender o motivo da rotatividade no 

grupo, buscando assim uma solução para tal problema e contribuindo com a 

organização para o melhoramento do desempenho dos colaboradores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Recursos humanos. Rotatividade. Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SA, Eduardo Sfogia de. Qualitative Analysis of Turnover of Group Agropecuária 
Barra Bonita. 2015. 28 sheet. Monograph. Administration Course, Faculdade 
Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

This paper presents a study on the problem of turnover on farms of Agropecuária 

Barra Bonita group. The basis of this work consists of some topics such as 

agribusiness, rural business, human resource management, human resources in 

rural business, attraction and retention of people, knowledge, skill and competence, 

recruitment, selection. Methodologically it was used for bibliographic research for the 

understanding of the concepts with qualitative research, which data collection was 

through a questionnaire with open questions, applied to managers of farms Santa 

Maria do Guaporé situated in the municipality of Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Mato Grosso, Nova Santana in the municipality of Aripuanã - Mato Grosso and Rio 

Azul in the municipality of Vila Bela da Santíssima Trindade - Mato Grosso. A survey 

in order to understand the reason of the turnover was made in the group, thus 

seeking a solution to this problem and contributing to the organization to improve 

employee performance. 

 

KEYWORDS: Human resources. Turnover. Research. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho aborda a dificuldade da atração e retenção das pessoas para 

exercerem cargos nas fazendas, com a seguinte delimitação: Análise qualitativa da 

política de recursos humanos: estudo de caso Agropecuária Barra Bonita. 

A escolha do tema se justifica em um aspecto de ordem pessoal, pois 

aumentou o conhecimento na área de recursos humanos, agronegócio. De ordem 

acadêmica e social porque os estudantes e as pessoas poderão consultar o 

trabalho, com o fim de adquirir conhecimento sobre o tema apresentado. De ordem 

profissional, onde o autor trabalha na organização, e conseguiu perceber a 

dificuldade de se encontrar pessoas com disposição para trabalhar nas fazendas. 

Com essa percepção decidiu procurar uma solução para tal problema, ajudando a 

organização e conseguindo um espaço dentro da empresa. 

Percebe-se que em empresas de agropecuária existe uma dificuldade na 

contratação de pessoas qualificadas, para morar, trabalhar e exercer as funções 

atribuídas a elas nas fazendas. Dessa forma: o que pode ser feito para atrair/reter 

pessoas para trabalhar nas fazendas? 

O objetivo geral do trabalho foi verificar o motivo da alta rotatividade nas 

fazendas.  

Para podermos atingir o objetivo geral do trabalho foi preciso identificar ações 

e práticas adotadas pela agropecuária barra bonita para atrair e reter pessoas. 

Levantando as principais dificuldades e obstáculos encontrados na agropecuária 

barra bonita, para atração e retenção de pessoas. Examinando possíveis 

indicadores que demonstram porque as pessoas não querem ir trabalhar nas 

fazendas. 

A metodologia usada nesse trabalho foi de abordagem qualitativa, com 

classificação exploratória, descritiva e explicativa. A técnica da coleta de dados foi 

de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados, com a ferramenta de coleta foi 

aplicação de um questionário delimitado aos gerentes das fazendas Santa Maria do 

Guaporé, Nova Santana e Rio Azul, da Agropecuária Barra Bonita, de forma 

probabilística. 

Quanto à estrutura do trabalho, o item um corresponde à introdução, item dois 

à fundamentação teórica, item quatro à metodologia e item cinco à análise dos 

dados, finalizando com as considerações finais, referências e apêndice. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As atividades pecuárias se iniciaram em 1982 quando Sidney Gasques 

Bordone adquiriu a primeira propriedade no município de Porto Esperidião - Mato 

Grosso, nomeada fazenda Tanabi com 2 mil hectares com um pequeno rebanho de 

200 cabeças de gado, em 1986 adquiriu uma nova área com 2 mil hectares no 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato Grosso, denominada fazenda 

Santa Maria do Guaporé, em 1990 a fazenda Nova Santana com 24.200 hectares no 

município de Aripuanã – Mato Grosso foi incorporada a empresa, em 1997 obteve 

uma nova aquisição, a fazenda Rio Azul no município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade – Mato Grosso, com uma área de 8.350 hectares.  

Outras aquisições foram realizadas aproveitando as oportunidades das 

regiões circunvizinhas das fazendas, ampliando suas áreas e consequentemente 

seu rebanho. No ano de 1999 foi fundada a empresa Agropecuária Barra Bonita S/A 

para profissionalizar a gestão das fazendas e estruturar o crescimento e a 

consolidação da atividade.  

A partir de 2005 com o grupo já consolidado foram realizadas grandes 

aquisições no município de Cáceres – Mato Grosso, integrando mais de 53 mil 

hectares de área para expansão da produção, com sede administrativa em Mirassol 

D’ Oeste – Mato Grosso, onde estão constituídas as diretorias administrativas, 

comercial e financeira o conglomerado Agropecuária Barra Bonita dispõe atualmente 

de mais de 110 mil hectares, sendo cerca de 80 mil hectares de áreas de pastagens 

e mais de 30 mil hectares de áreas inexploradas. 

 

Imagem 1 – Fachada grupo Agropecuária Barra Bonita 

 

Fonte: autor. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O agronegócio 
 

Segundo o autor “O agronegócio é o motor da economia nacional, registrando 

importantes avanços qualitativos e quantitativos, que se mantém como setor de 

grande capacidade empregadora e de geração de renda (...)” (COSTA apud 

BARBOSA, 2009 p. 13). 

 Seguindo esse pensamento, o agronegócio tem uma grande geração de 

empregos, por ser um dos mais dinâmicos setores da economia, com isso precisa-se 

de mão de obra para suprir essas necessidades. O agronegócio possui uma grande 

geração de renda, por isso é considerado o motor da economia nacional e também 

por estimular demais setores.  

 

 

3.2 Empresa rural 

 

De acordo com Crepaldi apud Alves e Colusso, “empresa rural é a unidade de 

produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, 

criação de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda” 

(2005, p. 4). 

 Empresa rural é onde se desempenham diversas atividades de produção, 

seja de cultivo, criação, entre outros, com a mesma finalidade, que é a obtenção de 

renda. 

 

 

3.3 Gestão de recursos humanos 

 

As gestões das organizações estão exigindo cada vez mais que os gerentes 

de recursos humanos se inteirem no planejamento e na tomada decisões, pois se 

acredita que a área de recursos humanos pode dar contribuições importantes para o 

sucesso da organização, e ainda: 
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Gerenciar pessoas é tarefa de todo gerente, e as empresas de sucesso que 
combinam a experiência dos gerentes de linha com conhecimentos 
específicos de especialistas de RH para desenvolver e utilizar ao máximo os 
talentos de seus funcionários (SNELL; BOHLANDER, 2009. p. 30). 

 

            Com a integração dos gerentes de recursos humanos no planejamento e na 

tomada de decisões a organização utiliza e desenvolve seus talentos, seu 

conhecimento para se tornar uma empresa de sucesso. 

 

 

3.3.1 Responsabilidades do gerente de recursos humanos 
 

 De acordo com Snell E Bohlander (2009 p. 30 e 31), as principais atividades 

que um gerente de recursos humanos é responsável: 

I. Orientação e aconselhamento: O gerente de recursos humanos 

direcionam os colaboradores, supervisores, ele auxilia na tomada de decisões, 

aconselhando, sobre o que está certo ou errado, com o seu conhecimento na área 

interna de empregos e nas tendências externas. 

II. Serviços: São as funções que um gerente de recursos humanos fazem, 

como: recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, testes. O gerente de 

RH tem que fazer com que sua equipe entenda que a área de recursos humanos 

está disposta a auxiliar sua equipe, ouvindo queixas de colaboradores, ajudando a 

resolvê-los e auxilia-los para o aumento da produtividade. 

III. Formulação e implementação da política: Os gerentes de recursos 

humanos criam novas políticas com o fim de acabar com problemas repetitivos e 

evitar que outros problemas aconteçam. Os gerentes de recursos humanos também 

fiscalizam se as políticas implementadas estão sendo cumpridas. 

IV. Defesa do funcionário: uma das responsabilidades do gerente de 

recursos humanos é agir em prol do colaborador, ouvindo suas reclamações e 

necessidades, e comunicar aos gerentes da organização. 
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3.3.2 Competência do gerente de recursos humanos 

 

Segundo Bohlander e Snell (2009, p. 32-33), as competências de um 

gerente de recursos humanos são: 

I. Domínio do negócio: Os profissionais de recursos humanos tem que 

conhecer e entender profundamente o negócio da organização, com isso ele 

consegue desenvolver uma direção estratégica da organização. 

II. Domínio do RH: Os profissionais de recursos humanos são peritos no 

comportamento organizacional, eles devem ficar por dentro das mudanças na 

organização. 

III. Domínio das mudanças: Os profissionais de recursos humanos 

precisam entender as necessidades da organização para supri-las efetivamente, 

gerenciando as mudanças das atividades, para isso o profissional de recursos 

humanos tem que ser inovador e criativo. 

IV. Credibilidade pessoal: Os profissionais de recursos humanos precisam 

passar confiabilidade para seus clientes internos e externos. A confiabilidade e 

credibilidade são adquiridas a partir das relações pessoais com os clientes, 

evidenciando os valores da empresa, colocando as próprias crenças e 

demonstrando uma conduta ética justa ao lidar com os outros. 

Os profissionais de recursos humanos são verdadeiros parceiros do 

negócio, pois ajudam as empresas a gerenciar bem muitas atividades e 

também a estabelecerem uma vantagem competitiva sustentada, tratando de 

questões fundamentais da empresa em vez de focalizar meramente a função 

administrativa. 

 

 

3.4 Recursos humanos na empresa rural 

 

 Segundo Souza apud Barbosa autor “A área de recursos humanos está 

relacionada a todas as pessoas que ingressam, permanecem ou participam da 

empresa e que promovem seu funcionamento, independentemente de suas 

posições, cargos ou tarefas” (2009, p. 18). 
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 A área de recursos humanos é importante para a empresa rural, pois é com 

os recursos humanos que se consegue adquirir pessoas para atingir os objetivos da 

empresa. 

 

 

3.5 Atração e retenção de pessoas 

 

 Os profissionais de recursos humanos desempenham uma função estratégica 

na empresa, que é o de identificar, reter e engajar os colaboradores que fornecem 

de forma expressiva para o sucesso da organização (CASTRO, 2011, p. 3). 

 A atração e retenção de pessoas são importantes, pois com a atração de 

pessoas a organização sempre terá pessoas dispostas a trabalhar na organização, 

com isso irá ficar mais fácil à seleção de pessoas e a empresa poderá exigir mais 

conhecimento, habilidade e competência de seus candidatos, desse modo à 

organização irá reter pessoas competentes que lhe trará uma prestação de serviço 

de qualidade.  

 

 

3.6 Conhecimento, habilidade e competência 

 

 De acordo com o Ferri, conhecimento “é o saber. Constitui o resultado de 

aprender a aprender, aprender continuamente e aumentar continuamente o 

conhecimento”. (2006, p. 41). 

  É toda a informação que cada indivíduo tem tudo aquilo que aprendeu. 

 Ainda segundo o autor habilidade “é o saber fazer. Significa utilizar e aplicar o 

conhecimento, seja para resolver problemas ou situações ou criar e inovar” (Ibid., p. 

42). 

 Habilidade é conseguir usar as informações que tem, é utilizar o 

conhecimento para realizar algo. 

 Ferri nos informa que competência “é o saber fazer acontecer. A competência 

permite alcançar e superar metas e resultados, agregar valor, obter a excelência e 

abastecer o espirito empreendedor” (Ibid., p. 43). 

 A competência é conseguir utilizar o conhecimento, a habilidade e conseguir o 

resultado melhor possível. 
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3.7 Recrutamento 

 

 O recrutamento é utilizado para iniciar o processo de contratação de 

colaboradores, procurando assim preencher as vagas disponíveis na organização 

com pessoas que atingem os requisitos que a empresa precisa.  

“Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa a 

atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 

dentro da organização” (CHIAVENATO, 2009, p. 154). 

O recrutamento é feito de acordo com as necessidades da 

organização, é feito uma pesquisa nas fontes de recrutamento (universidades, 

cursos técnicos etc.) buscando atrair o máximo de candidatos possíveis, para 

a organização selecionar o candidato que melhor atende a sua necessidade, 

desse modo existem meios de recrutamento: recrutamento interno, externo 

(CHIAVENATO, 2009, p. 154). 

 

 

3.7.1 Recrutamento interno 

 

O recrutamento interno acontece quando se faz a busca de mão-de-

obra e a divulgação de vagas dentro da própria empresa, atuando sobre seus 

colaboradores. A empresa exerce esse recrutamento com a promoção de 

colaboradores, remanejamento, transferências.  

Segundo Chiavenato “O recrutamento interno atua sobre os candidatos 

que estão trabalhando dentro da organização – isto é, colaboradores – para 

promovê-los ou transferi-los para outras atividades mais complexas ou mais 

motivadoras” (2010, p. 114). 

 Existem algumas vantagens em fazer o recrutamento interno, ele é mais 

econômico devido a não ter despesas com propagandas, novas contratações, é 

mais rápido, pois as pessoas que vão ocupar a vaga já estão dentro da empresa, o 

colaborador já conhece a organização, é mais seguro para organização, pois ela já 

conhece o candidato, é motivadora, porque desse modo os colabores vão buscar se 

destacar para conseguir a promoção e assim crescer dentro da organização, 

desenvolve a competição na equipe. Mas também existem as desvantagens, pode 

bloquear novos talentos, favorece a rotina na qual a empresa vive, mantém o quadro 



16 

 

de colaboradores, conserva a cultura organizacional existente (CHIAVENATO, 2009, 

p. 162-163). 

 

 

3.7.2 Recrutamento externo 

 

  De acordo com Chiavenato “o recrutamento externo atual sobre candidatos 

que estão no MRH, portanto fora da organização, para submetê-los ao seu processo 

de seleção pessoal” (2010, p. 114). Deste modo conclui-se que o recrutamento 

externo visa apenas às pessoas que não trabalham na organização, colaboradores 

de outras empresas, desempregados e entre outros, para serem os ocupantes das 

vagas disponíveis. 

  Nesse tipo de recrutamento as vantagens de usá-lo são: a contratação de 

pessoas com novas habilidades, novos talentos, maximiza o capital intelectual 

quando se introduz novos conhecimentos, tem maior número de candidatos para 

preenchimento das vagas disponíveis, renova a cultura organizacional. E as 

desvantagens são: desmotivação dos colaboradores que já trabalham na empresa, 

tem um custo financeiro mais elevado, leva mais tempo que o recrutamento interno, 

precisa de técnicas de seleção (CHIAVENATO, 2010, p. 119). 

 

 

3.8 Seleção 

 

 Logo após o processo de recrutamento vem o processo de seleção que 

segundo Chiavenato “(...) é uma atividade obstativa, de escolha, opção e decisão, 

de filtragem da entrada, de classificação e, portanto, restritiva” (2009, p. 172). 

 Portando, seleção é a ação de escolher os recrutados que são mais 

adequados e competentes para desempenhar a função desejada pela organização. 
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3.8.1 Seleção como um processo de comparação 

 

O processo de comparação é feito através de duas variáveis, os 

requisitos da organização e o que os candidatos têm a oferecer. Os requisitos 

da organização são as especificações do cargo, e para descobrir o que os 

candidatos têm a oferecer são aplicadas técnicas de seleção (CHIAVENATO, 

2009, p. 173). 

 

 

3.8.2 Seleção como um processo de decisão 

 

 A seleção como um processo de decisão admite três modelos de 

comportamento segundo CHIAVENATO (2009, p. 175):  

 Modelo de colocação: Ocorre quando existe uma vaga e um candidato, neste 

modelo não têm rejeição, o candidato deve ser admitido. 

 Modelo de seleção: Ocorre quando existe uma vaga para vários candidatos, 

neste aprova o candidato que melhor preenche os requisitos da vaga, e os 

demais candidatos são rejeitados. 

 Modelo de classificação: Ocorre quando existem várias vagas para cada 

candidato e vários candidatos para cada vaga, pode ocorrer de o candidato 

ser aprovado ou rejeitado, se for rejeitado ele será comparado com requisitos 

de outras vagas até se esgotarem. 

 

 

3.9 Razões pelas quais os profissionais deixam seus cargos 

 

De acordo com Branham apud Ferri, as razões que os profissionais deixam 

seus cargos geralmente são: 

 Os colaboradores creem que não estão ganhando de acordo com as 

atividades que exerce, pois exerce mais atividades que seus colegas e ganham o 

mesmo salário, sendo que seus colegas trabalham menos. Isso desmotiva os 

colaboradores o que fazem com que deixem a organização. 
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 Quando os colaboradores não percebem a chance de desenvolvimento na 

organização. Os gerentes tem que manter uma conversa profissional transparente 

com seus subordinados, lhes perguntando o que cada um deles almeja na empresa. 

 Por não achar a função que exerce importante para organização, ou não são 

reconhecidas pelas pessoas. 

 Quando as pessoas trabalham somente por precisarem de dinheiro, e a 

empresa contrata por precisar de alguém de imediato naquela vaga, ocorre que o 

colaborador não usa suas habilidades, seus talentos, pois aquela vaga que 

preencheu não é sua área, e assim o caso de rotatividade continua (2006, p. 47-48). 
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4 METODOLOGIA 

 

   A metodologia é uma ferramenta para deixar a informação de modo correto, 

utilizando métodos e técnicas para atingir o objetivo. 

 

A metodologia é como uma armar de busca, caçada aos problemas e 
destruição de erros, mostrando-nos como podemos detectar e eliminar o 
erro, criticando as teorias e as opiniões alheias e, ao mesmo tempo, as 
nossas próprias (MARCONI; LAKATOS, 2000, p.73). 

 

A metodologia da pesquisa num planejamento deve ser entendida como o 

conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem 

executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos 

inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de menor custo, 

maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação. 

O tipo de pesquisa que foi utilizado é o qualitativo, pois pretende fornecer 

embasamentos teóricos que deu sustentação ao aprimoramento do conhecimento 

sobre o tema em questão. 

Quanto à classificação é de caráter exploratório, pois permite conhecer 

melhor o problema e formular sua dimensão, alcance e melhor conceituação, 

descritivo, pois foram relatadas as características do problema, e explicativo, que 

identificou o porquê de o problema acontecer. 

A técnica de coleta de dados foi através de pesquisa bibliográfica, buscando o 

material já publicado, em livros, artigos. A outra técnica que foi utilizada é a de 

levantamento que adquire as informações de um determinado grupo de pessoas 

com o problema analisado para assim conseguir os resultados que correspondem às 

informações coletadas. 

 O instrumento de coleta de dados foi por observação assistemática e 

questionário, pois não teve um planejamento e controle previamente elaborado e foi 

feita uma serie ordenada de perguntas que foram respondidas pelos informantes. 

O universo que foi pesquisado é nas fazendas da Agropecuária Barra Bonita. 

 Sua população é de seis fazendas da agropecuária barra bonita e amostra foi 

pesquisada os gerentes das fazendas: Santa Maria do Guaporé situada no 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato Grosso, Nova Santana 
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situada no município de Aripuanã – Mato Grosso e Rio Azul situada no município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato Grosso.  

A seleção deu-se pelo fato dessas três unidades representarem um índice de 

rotatividade mais elevado. 

 A amostra foi probabilística, pois teve uma lista com os integrantes da 

população que foi pesquisada, desse modo os integrantes tiveram a mesma 

probabilidade de serem escolhidos para realização da pesquisa. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

1 O que a empresa faz para atrair/reter pessoas? 

R: Fazenda Santa Maria: Em primeiro lugar a capacitação dos colaboradores, 

oferecendo cursos e treinamentos adequados;[SIC.] 

Reconhecer o funcionário pela sua participação no sucesso da organização (vale 

lembrar que reconhecer não se trata apenas da parte financeira) é deixar claro que a 

pessoa é útil e necessária, é importante compartilhar com os colaboradores uma 

visão de futuro deixar claro o papel de cada um para que as metas sejam 

alcançadas; [SIC.] 

Oferecer remuneração compatível com o mercado; [SIC.] 

É cada vez mais importante e necessário fornecer benefícios como, moradia 

adequada, fornecimento de alimentação (carne, leite) etc., e outros que fica como 

um diferencial, exemplo, escola dentro da propriedade, áreas para lazer, sinal de 

internet, etc. 

R: Fazenda Nova Santana: Oferece boas moradias[SIC.] boa alimentação[SIC.] 

acreditamos que oferecemos boa educação e cumpri[SIC.] bem com seus 

combinados, [SIC.] 

R: Fazenda Rio Azul: -oferecer cursos de capacitação á seus funcionários p/ melhor 

desenvolverem suas funções[SIC.] 

-[SIC.]rotinas de trabalho em que o funcionário produza com qualidade[SIC.] 

-[SIC.] condições de moradias adequadas[SIC.] 

-[SIC.]salários adequados ao trabalhador rural[SIC.] 

Das respostas apresentadas pelos gestores das fazendas, verificamos que 

são oferecidos aos colaboradores não só uma remuneração financeira, mas também 

alimentação, moradia, educação, lazer, além de cursos de capacitação para melhor 

desenvolver a sua função. 

 

2 Como é o processo de recrutamento e seleção de pessoas? 

R: FSM: Anúncios em jornal local, rádio e carro de som, este por ultimo[SIC.] gera 

mais resultado. Os candidatos comparecem para preenchimento de uma ficha criada 

pela empresa com questões adequadas para traçar o perfil do trabalhador com a 

vaga que está aberta. Os selecionados seguem para o processo de entrevista. 
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R: FNS: Não temos muinta[SIC.] opção[SIC.] normal menti[SIC.] vai aparecendo e 

vamos pegando o[SIC.] então vamos na cidade e pegamos os que achamos, 

despois(SIC) que esta trabalhando vamos selecionando, [SIC.]  

R: FRA: -através de currículos[SIC.]  

-[SIC.]entrevista com o candidato pessoalmente[SIC.] 

-[SIC.]referências profissionais[SIC.]  

-[SIC.]deve ser feita uma analise[SIC.] para verificar qual dos candidatos 

entrevistados que melhor apresentou qualificação profissional mediante os pré-

requisitos que a empresa procura p/ preencher esta vaga.  

Os gerentes das fazendas Santa Maria e Rio Azul apresentam à mesma ideia 

de recrutamento e seleção, de entrega de currículos, entrevista, já o da fazenda 

Nova Santana diz que contrata as pessoas que vão pedir emprego. 

Diante das repostas analisadas os gerentes das fazendas Santa Maria e Rio 

Azul estão fazendo o recrutamento e seleção de modo correto, com anúncios, 

currículos, entrevistas, referencias profissionais, já o gerente da fazenda Nova 

Santana não faz o processo de recrutamento e seleção, ele pega qualquer pessoa, 

sem experiência e sem qualificação profissional. 

 

3 A empresa tem dificuldade em atrair/reter pessoas? Por quê? 

R: FSM: Sim. Atualmente existe pouca mão de obra qualificada para o setor. 

 As pessoas que moravam no campo foram migrando para cidade, com isso, 

diminuiu os que aprenderam a trabalhar tendo a experiência compatível com a 

necessária para uma fazenda. Pode-se citar como exemplo - Antigamente os filhos 

de colaboradores (tratorista, vaqueiro, carpinteiro, etc.) que trabalhavam na fazenda 

acabavam seguindo os “passos” dos pais, hoje, estão estudando e buscando novas 

oportunidades. 

Também, as ofertas de emprego na área rural cresceram! Portanto, muita oferta 

versos poucos interessados a sair da cidade, ocasionam dificuldades para 

contratações.  

R: FNS: Muita dificuldade, logística[SIC.] por distancia ,[SIC.]por estudo ,[SIC.]por 

medico[SIC.], enfim[SIC.] por causa da politica[SIC.] brasileira[SIC.] 

R: FRA: -[SIC.]sim[SIC.] 

-[SIC.]por que na zona rural o acesso á hospitais, escolas, mercado, são mais 

dificeis[SIC.] 
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-[SIC.]muitos do[SIC.] funcionários que vem p/[SIC.] trabalhar em fazenda[SIC.] 

nunca moraram antes na zona rural[SIC.] tendo assim uma grande dificuldade de 

adaptação. 

A questão três diz respeito à dificuldade de atrair e reter pessoas nas 

fazendas, a fazenda Santa Maria diz que essa dificuldade acontece porque está em 

falta a mão de obra qualificada, e também porque existe muita concorrência, já as 

fazendas Nova Santana e Rio Azul falam que essa dificuldade é causada pela 

distancia da zona rural, onde fica mais difícil acesso a escolas, hospitais, mercado. 

O gerente da fazenda Rio Azul se contradiz quando fala que muitos 

funcionários que são contratados nunca moraram em zona rural, pois na questão 

dois ele relata que a empresa pesquisa referências profissionais, verifica os pré-

requisitos, que se subentende que no mínimo a pessoa já tenha ao menos morado 

em zona rural. 

 

4 Assinale a alternativa que corresponde quanto à rotatividade de colaboradores. 

a) Baixa  b) Média  c) Alta 

R: FSM: Média 

R: FNS: Média 

R: FRA: Média 

As três fazendas responderam que a rotatividade dos colaboradores é média. 

 

5 Conforme resposta da pergunta anterior, porque a empresa possui essa 

quantidade de rotatividade? 

R: FSM: Alta rotatividade para funcionários solteiros, baixa rotatividade para 

funcionários casados, com família residente na propriedade. 

 - [SIC.]Muita oferta de emprego no setor, concorrência. 

R: FNS: Por trabalha[SIC.] mais com gente solteiro[SIC.], viciado em alco[SIC.], 

drogas[SIC.] 

R: FRA: -[SIC.]falta de qualificação profissional[SIC.] 

-[SIC.]falta de interesse por parte do candidato em morar na zona rural[SIC.] 

-[SIC.]falta de compromisso com os horários propostos pela fazenda[SIC.] 

As fazendas Santa Maria e Nova Santana dizem que a rotatividade acontece 

porque trabalham com funcionários solteiros, mais instáveis, já a fazenda Rio Azul 

relata que é por desinteresse com o serviço e por falta de qualificação. 
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O gerente da fazenda Santa Maria se contraria quando na questão quatro diz 

que a rotatividade é média, e agora na questão cinco diz que a rotatividade é alta 

para pessoas solteiras e baixa para pessoas casadas. 

 

6 Porque os colaboradores das fazendas abandonam seus cargos? 

R: FSM: Melhores oportunidades em outras empresas rurais (melhor salario[SIC.] e 

exemplos da questão 01). Também, migração para cidade, muitas vezes visando 

estudo dos filhos.  

R: FNS: Não sei muito[SIC.] a[SIC.] ti[SIC.] responde esa[SIC.] pergunta, acredito 

que seja por não te[SIC.] bem[SIC.] um plano de vida definido pra si mesmo [SIC.], 

quando ele tem um objetivo na vida ele agi com mais segurança, ele pensa antes de 

toma[SIC.] qualquer uma[SIC.] decisão[SIC.] 

R: FRA: -[SIC.]falta de moradias adequadas[SIC.] 

-[SIC.]salários[SIC.]  

-[SIC.]difícil acesso á cidade[SIC.] 

A fazenda Santa Maria e Rio Azul descreve que os colaboradores abandonam 

seus cargos por causa do difícil acesso a cidade e porque outras empresas 

oferecem melhores salários e benefícios, a fazenda Nova Santana fala que não sabe 

responder essa questão, mas acredita que seja porque os colaboradores não tem 

objetivo na vida. 

O gerente da fazenda Rio Azul se contradiz quando fala que existe uma falta 

de moradia adequada, sendo que na questão um ele diz que a empresa disponibiliza 

moradia adequada. 

 

7 Em sua opinião o que pode ser feito para atrair e reter pessoas? 

R: FSM: Se destacar das demais empresas do setor, oferecendo melhores 

benefícios. 

R: FNS: Acredito que [SIC.]primeiro passo [SIC.]qualifica[SIC.] os encarregado[SIC.] 

[SIC.]em seguida os próprio[SIC.] funcionário[SIC.] mostra[SIC.] pra eles que são 

pesa[SIC.] chave da coisa, mais[SIC.] que estejam preparado[SIC.] pra o cargo que 

exerce[SIC.] e que tenham que esta[SIC.] sempre buscando melhora[SIC.]  para 

pode[SIC.] se[SIC.] enxergado[SIC.] dentro no[SIC.] seu serviço , [SIC.] 

R: FRA: -[SIC.]oferecer melhores salários ao trabalhador rural[SIC.] 

-[SIC.]condições de moradia[SIC.] 
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-[SIC.]oferecer acesso á cidade com mais facilidade(SIC) 

-[SIC.]desenvolver programas de capacitação e qualificação profissional[SIC.] 

-[SIC.]oferecer lazer nos finais de semana aos seu colaboradores, pois assim evita 

que o funcionário fique indo p/[SIC.] cidade procurar lazer; evitando-se assim as 

faltas de funcionários nos dias em que devem ser trabalhados. 

O gerente fazenda Santa Maria relata que para atrair e reter pessoas a 

empresa precisa se destacar das demais e precisa oferecer mais benefícios.  

O gerente da fazenda Nova Santana descreve que a primeira coisa a fazer é 

qualificar colaboradores e depois fazer com que os colaboradores acreditem que 

eles são essenciais para organização.  

O gerente da fazenda Rio Azul conta que precisa de melhores salários, 

qualificação do colaborador e disponibilizar lazer nas fazendas, diz que precisa de 

condições de moradia, que ele afirmar que a empresa disponibiliza na questão um e 

quando fala que a empresa precisa oferecer acesso a cidade com mais facilidade 

ele se contradiz na mesma questão, pois fala que precisa oferecer lazer nas 

fazendas para os funcionários não irem para cidade para que não ocorram faltas. 

 

 

5.1 CONCLUSÃO DO QUESTIONÁRIO 

 
De acordo com a análise dos dados pesquisados chegou-se a conclusão de 

que a empresa tem que fazer uma verificação dos gerentes, para ver se eles estão 

realmente preparados para o cargo de gerente, pois com as respostas que 

obtivemos na pesquisa, subentende-se que está faltando conhecimento sobre o 

assunto de atração e retenção de pessoas, na maioria das questões eles se 

contradizem.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades encontradas foram a bibliografia que por se tratar de fazendas 

ficou mais difícil de encontrar livros, mas com pesquisa na internet obtivemos o que 

precisávamos. 

O objetivo do trabalho foi alcançado, pois se identificou que os gestores das 

fazendas estão com uma deficiência para exercer o cargo de gerente. 

Aos futuros acadêmicos fica a sugestão para que façam uma aplicação de 

questionário ou formulário aos colaboradores que estarão se desligando da 

empresa, dessa forma obterá resultados mais precisos para verificar o motivo das 

saídas de colaboradores, e assim obtendo mais de êxito na sua pesquisa.  

Portanto considerando as respostas dos gerentes das fazendas fica uma 

dúvida sobre o problema de rotatividade nas fazendas. Será que essa alta 

rotatividade é causado pelos gestores? Essa é uma questão a ser pesquisada, fica 

como sugestão aos futuros pesquisadores. 

  



27 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALVES, Patrícia Medianeira da Costa; COLUSSO, Ana Cláudia. Empresa Rural e o 
Novo Código Civil. IN: Revista Eletrônica de Contabilidade, julho de 2005. 
<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/contabilidade/article/download/6148/3655&sa=U&ei=DKRnVf2JCYjH
sQTamIPgCA&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-
cse&usg=AFQjCNHQoMJIuvhuvyBoBOHBRA0_CymnnA> acesso dia 27 de maio de 
2015. 
 
BARBOSA, Natália Ferreira. Gestão de Pessoas em Empresa Rural. 2009. 
Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBrS1-
JriGYJ:www.administradores.com.br/producao-academica/gestao-de-pessoas-em-
empresa-rural/2187/download/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 27 
mai. 2015. 
 
CASTRO, Danielle de Rosa. O Desafio de Atrair e Reter Talentos em 
Organizações na Contemporaneidade. 2011. Disponível em: 
<http://www.excelenciaemgestao.org/portals/2/documents/cneg7/anais/t11_0452_21
45.pdf> Acesso em: 28 mai. 2015. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 
9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
FERRI, Milena dos Santos. Atração e Retenção de Talentos Humanos como 
Estratégia Organizacional, na Embrapa Pantanal – Município de Corumbá/MS. 
Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/teses/online/MON07.pdf> Acesso em: 
29 mai. 2015. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: 
ciência do conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
SNELL, Scott; BOHLANDER, George. Administração de recursos humanos. 14. 
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
 
CÂNDIDO, Francisco Xavier. Disponível em: 
<http://pensador.uol.com.br/frase/MTE0OTE2NQ/> Acesso em: 02 dez. 2015. 
  

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/contabilidade/article/download/6148/3655&sa=U&ei=DKRnVf2JCYjHsQTamIPgCA&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHQoMJIuvhuvyBoBOHBRA0_CymnnA
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/contabilidade/article/download/6148/3655&sa=U&ei=DKRnVf2JCYjHsQTamIPgCA&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHQoMJIuvhuvyBoBOHBRA0_CymnnA
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/contabilidade/article/download/6148/3655&sa=U&ei=DKRnVf2JCYjHsQTamIPgCA&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHQoMJIuvhuvyBoBOHBRA0_CymnnA
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/contabilidade/article/download/6148/3655&sa=U&ei=DKRnVf2JCYjHsQTamIPgCA&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHQoMJIuvhuvyBoBOHBRA0_CymnnA
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBrS1-JriGYJ:www.administradores.com.br/producao-academica/gestao-de-pessoas-em-empresa-rural/2187/download/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBrS1-JriGYJ:www.administradores.com.br/producao-academica/gestao-de-pessoas-em-empresa-rural/2187/download/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBrS1-JriGYJ:www.administradores.com.br/producao-academica/gestao-de-pessoas-em-empresa-rural/2187/download/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.excelenciaemgestao.org/portals/2/documents/cneg7/anais/t11_0452_2145.pdf
http://www.excelenciaemgestao.org/portals/2/documents/cneg7/anais/t11_0452_2145.pdf
http://www.cpap.embrapa.br/teses/online/MON07.pdf


28 

 

APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Caro participante. 

Este questionário de pesquisa tem por objetivo identificar as condições 

necessárias para atrair/reter pessoas nas fazendas. Ele faz parte do meu Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

Portanto, gostaria que me dispusesse de alguns minutos do seu tempo para 

responder ao questionário que será anônimo. 

Conto com a vossa contribuição. 

Obrigado. 

Acadêmico Eduardo Sfogia de Sá – Graduando/Bacharelando em 

Administração pela Faculdade Católica Rainha da Paz- FCARP. 

 

1. O que a empresa faz para atrair/reter pessoas? 

 

2. Como é o processo de recrutamento e seleção de pessoas? 

 

3. A empresa tem dificuldade em atrair/reter pessoas? Por quê? 

 

4. Assinale a alternativa que corresponde quanto à rotatividade de 

colaboradores. A) Baixa  b) Média c) Alta 

 

5. Conforme resposta da pergunta anterior, porque a empresa possui essa 

quantidade de rotatividade? 

 

6. Porque os colaboradores das fazendas abandonam seus cargos? 

 

7. Em sua opinião o que pode ser feito para atrair e reter pessoas? 


