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Absenteísmo: 
indicadores e 

estratégias
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Apresentação da Instrutora

• Jaqueline Duarte Selhorst, consultora de gestão 
de pessoas, Graduada em Psicologia pela ACE, 
especialista em Gestão de Pessoas e em 
Consultoria Empresarial, possui mais de 15 anos 
de experiência nas áreas de gestão de pessoas, 
contábil e fiscal. Sócia da empresa BaseOM e 
especialista responsável pela área de gestão de 
pessoas.
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Conceitos

Ausência do trabalhador 
do seu local de trabalho

ABSENTEISMO Ausentismo Ausências, 
atrasos e faltas
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Origem da palavra

•Absentismo: proprietários rurais que
abandonavam o campo para trabalhar na
cidade. No período industrial passou a ser
aplicado às ausências dos trabalhadores ao
serviço.

• Absens, do latim, estar fora, afastado ou
ausente.
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História
Antigo Egito, os escribas, profissionais  responsáveis pela 
supervisão na construção das pirâmides, tinham a 
responsabilidade registrar  motivo das ausências ao 
trabalho.

Civilização greco-romana, o trabalho dos escravos era 
vigiado por tropas, que também tinham a atribuição de 
impedir, por meio da força, a ausência ao trabalho.
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Problemas Graves

• As ausências ao trabalho são um problema 
para as organizações, que ocorre em todos 
os países. 
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•Estudo da PriceHWC
2013 - Europa

•No Reino Unido, 
custaram cerca de 29 
bilhões de libras ao 
ano (algo em torno 
de 98 bilhões de 
reais)

•Faltas por doença 
representam 90% do 
total

8

Conclusões da pesquisa

“(...) envolvimento dos funcionários, ambiente 
de trabalho e cultura podem ter uma enorme 
influência sobre o número de faltas dos 
funcionários.”
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• Impacto da obesidade na 
economia mundial, U$ 2 
trilhões

•Nos EUA, faltas ao trabalho 
devido obesidade, U$ 6 
bilhões anuais

•Menor produtividade destas 
pessoas, custa U$ 30 bilhões
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•14 milhões de brasileiros 
deixaram de trabalhar por 
problemas de saúde na 
semana anterior a pesquisa 
(2013)

Resfriado/ Gripe 17,8%
Dores na costas, pescoço ou nuca 10,5%
Dores nos braços/ mãos/ LER/ 
DORT

5,5%
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• Apenas 28% da força 
de trabalho no Brasil 
é altamente engajada

• Fatores como limpeza e 
higiene, prevenção de 
acidentes, 
comunicação e 
reconhecimento 
podem ter impacto 
sobre os índices de 
absenteísmo.

Pesquisa Towers Watson 2014

12

• Absenteísmo consome em média 04 dias de trabalho de 
cada profissional por ano. 

• Presenteísmo: problemas de saúde como pressão alta, obesidade 
e diabetes reduzem até 30% a produtividade.

FIESC – Ind. Catarinense 2011 - 2014
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• No Brasil são perdidos 35 milhões de dias de trabalho por 
ano em decorrência e problemas de saúde. 

• Neste sentido, 62% das empresas mundiais vem há menos 
de 05 anos implementando programas voltados à saúde e 
ao bem estar do trabalhador. 

FIESC – Publicação de 2015
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Pesquisa UFES - 2011
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Fonte: Palheta, Manaus, 2016

Pesquisa Indústria Amazonas 2016
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Fonte: Palheta, Manaus, 2016

Pesquisa Indústria Amazonas 2016
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Possíveis causas

•Escape do trabalhador
•Busca do equilíbrio diante da insatisfação
•Resistência ao trabalho adoecedor
•Sinal de desequilíbrio e desgaste

18

Possíveis causas

• Ambiente de trabalho
• Estilo de liderança
• Cultura organizacional
• Falta de diretrizes e políticas
• Problemas de saúde – física e mental e 
outros. 
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Possíveis causas

Satisfação

Absenteísmo
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Estratégias
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Estratégias

• Para fixar as estratégias é necessário 
identificar as causas das ausências. Duas  
ferramentas possíveis, além das informações 
produzidas pelo setor de RH, seriam a 
pesquisa de clima organizacional e a gestão 
por desempenho.

• Os tipos de estratégias poderão ser:
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Tipos

EstratégiasEstratégias

ControlesControles

Coerção 
(dificuldade)

Coerção 
(dificuldade)

ComportamentoComportamento

Engajamento
(equipe)

Engajamento
(equipe)

FinanceirasFinanceiras

Premiações e 
descontos

Premiações e 
descontos

Roteiros e 
Processos
Roteiros e 
Processos

Menor 
dependência do 

empregado

Menor 
dependência do 

empregado
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Indicadores em Gestão de Pessoas
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Indicadores em Gestão de Pessoas
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Procedimentos

• É fundamental que a empresa mantenha 
coerência nas posturas que assume em 
relação às ausências, especialmente, sem 
praticar distinção entre os empregados: 
protocolos, regulamentos internos, 
procedimentos. 
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Tipos de Ausência

• Vamos separá-las em dois tipos:

Não 
Penalizáveis Penalizáveis
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Não Penalizáveis
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Não Penalizáveis
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Ausências Penalizáveis
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Por eliminação

• Com exceção das situações discutidas até 
momento, as demais ausências serão 
passíveis de punição financeira e/ou 
disciplinar. 
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Punições Financeiras

• Como já foi dito, o descumprimento do 
horário de trabalho implica em riscos de 
descontos, dos períodos não trabalhados, no 
salário mensal. Além disto, como penalidade 
adicional, é possível o desconto sobre o 
“Descanso Semanal Remunerado”.
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Faltas e Efeitos

• É necessário reiterar que, além do impacto 
sobre salários e DSR, as faltas tem outros 
efeitos sobre as verbas trabalhistas.
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Faltas e Efeitos

34

Faltas e Efeitos nas Férias
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As 
pessoas 

são o 
maior 

ativo das 
empresas. 

Pense 
nisso!
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Obrigada a todos!

jaqueline@baseom.com.br
anderson@baseom.com.br


