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O ABSENTEÍSMO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
Eduardo Fialho do Amaral Bastos 

eduardobastoss@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

Objetivando investigar os índices de absenteísmo por doenças e acidente de 

trabalho entre os empregos do setor de produção da Indústria de alimentos Estrela 

Massas e Biscoitos, foi realizado um levantamento das faltas por doenças e 

acidentes de trabalho registrados durante o ano de 2010 e calculado o índice de 

freqüência e porcentagem de tempo perdido. Os dados foram coletados através de 

consulta aos arquivos e relatórios do setor de pessoal da empresa estudada. Diante 

dos resultados obtidos, concluiu-se que os índices de absenteísmo entre os 

empregados apresentam-se baixos, indicando assim, pressupostos de que a 

motivação para ir ao trabalho pode estar relacionada as práticas gerenciais, que 

primam pelo um clima agradável, respeito pelos empregados e outros fatores de 

ordem intrínsecos.  

Palavras-Chave: Absenteísmo. Doença. Acidente de Trabalho. Empregados. 

ABSTRACT 

Aiming to investigate the rates of absenteeism due to illness and accidents at work 

between the jobs of the production sector of the Food Industry Estrela Massas e 

Biscoitos, a survey was conducted of absence for illness and accidents reported 

during the year 2010 and calculated the index Frequency and percentage of lost 

time. Data were collected by consulting the files and reports from the personnel 

department of the company studied. Based on these results, we concluded that rates 

of absenteeism among employees present were low, thus indicating that the 

assumptions of motivation to go to work may be related to managerial practices, 

which excel at a pleasant climate, respect for employees and other factors intrinsic 

order. 

Keywords: Absenteeism. Disiease. Work Accident. Employees. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente parece que o homem moderno vive quase que totalmente na 

dependência da existência das organizações. A nossa sociedade hoje, permite e cria 

uma grande quantidade de organizações. Assim, pode-se dizer que o homem 

contemporâneo para viver depende quase que totalmente dessas organizações para 

satisfazer grande parte de suas necessidades. 

Sabe-se que a interação homem-organização gera condições que otimizam 

o relacionamento não só do já tradicional binômio capital-trabalho, mas ainda mais, 

do homem como ser ativo e total que procura identificar e compatibilizar os seus 

objetivos com os da organização em que atua. 

É nesta perspectiva, é que surge a necessidade de se utilizar das várias 

formas de conduzir o homem nas organizações, considerando os fatores de 

manutenção das pessoas, quer no campo do desenvolvimento das habilidades 

individuais e ou técnico-profissionais. 

Sendo assim, as organizações precisam que seus colaboradores estejam 

cada vez mais comprometidos com suas atividades, cada vez mais treinados, 

capacitados, proativos, que sejam capazes de trabalhar com alto desempenho, 

trazendo bons resultados, melhor qualidade nos produtos aliado a baixos custos e 

baixos índices de absenteísmo. 

Para isso, é necessário um grande investimento em tecnologia, infra-

estrutura, práticas de segurança, treinamento e desenvolvimento, uma grande 

mudança na forma de gestão de pessoal e uma grande adaptação para conciliar os 

desejos e necessidades do trabalhador moderno com as necessidades das 

empresas, cumprimentos de normas e legislação, para que não haja prejuízo nas 

relações sociais do trabalho.  

Então, a falta de cuidado, ou mesmo, a ausência de investimento, seja em 

desenvolvimento tecnológico e ou treinamento e desenvolvimento, seja no 

descumprimento das leis, por essa realidade, às vezes se percebe um aumento na 

ausência (absenteísmo) por parte dos funcionários, seja por motivação, por 

insalubridade, acidentes de trabalho ou de percurso, doenças ou outros motivos. 

A partir dessa contextualização construiu-se a seguinte questão de 

pesquisa: qual o índice de absenteísmo existente na Indústria de alimentos Estrela 

Massas e Biscoitos, no Setor de Produção. 
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Para tanto definiu-se como objetivo geral o seguinte:  

Investigar o absenteísmo junto aos empregados do setor de produção na 

Indústria de Alimentos Estrela Massas e Biscoitos. 

Os objetivos específicos ficaram assim definidos: 

� Levantar o número de atestados por doenças e o número de atestados 

por acidente de trabalho; 

� Calcular a porcentagem de tempo perdido ocasionado por 

problemas de afastamento por doença e acidente de trabalho. 

A metodologia da pesquisa está embasada em dados secundários 

levantados por meio de arquivos e relatórios no setor de pessoal da empresa objeto 

deste estudo, no ano de 2010. 

Assim foi realizado um levantamento retrospectivo sobre a incidência de 

absenteísmo, no período de um ano, ocorridos com os empregados do setor de 

produção. 

A fórmula utilizada para o cálculo do índice de absenteísmo, segundo 

Chiavenato (2002), é feito através da formula abaixo: 

 

100x
TrabalhodeDiasdeNúmeroxMédioEfetivo

PerdidosDias
HomensdeNúmero

oAbsenteísmdeÍndice =  

                                           

Considerou-se como universo deste estudo o setor de produção pertencente 

a Indústria de Alimentos Estrela Massas e Biscoitos, no ano de 2010, perfazendo um 

total de 203 empregados. 

Os dados foram ordenados através do Programa Microsoft Excel. Para 

análise dos resultados, foram utilizados métodos descritivos, agrupando-se as 

respostas em tabelas (distribuição de freqüência). 

2 ABSENTEÍSMO 

O absenteísmo na indústria, hoje, tem-se tornado um assunto bastante 

recorrente e tem-se mostrado um fator bastante influenciador nas tomadas de 

decisões estratégicas e bastante impactante na produção e em seus custos, 
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podendo, em um nível mais crítico, ser até refletido no preço final do produto, uma 

vez que pode desestabilizar ou sobrecarregar uma linha de produção e/ou outros 

funcionários que deverão desempenhar as suas funções e as funções dos 

colaboradores ausentes, fazendo horas-extras, impactando assim no custo da mão 

de obra de no desempenho da linha de produção. 

Segundo Chiavenato (2002), absenteísmo é utilizado para definir as faltas ou 

ausências dos empregados no trabalho. Pode ser visto pelo tempo, medido por um 

determinado período, em que esses empregados se mantiveram afastados de suas 

atividades laborais, seja por atestados, faltas, atrasos ou outro motivo. 

O absenteísmo, também denominado absentismo, é uma expressão 
utilizada para designar 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. 
(CHIAVENATO, 2002; p. 190) 

Para Chiavenato (2009.p.149) na prática, a principais causas do 

absenteísmo são:doenças 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 pra trabalhar; supervisão precária da 

chefia; políticas inadequadas da organização. 

Para Malkovich (2000.p.122) o absenteísmo geralmente é punido com atos 

disciplinares ou por demissão, uma vez que é um comportamento facilmente 

observável e obviamente prejudicial. 

Esse mesmo autor diz que o absenteísmo é mais comum nas grandes 

organizações e nas organizações sem fins lucrativos. No entanto, algumas vezes é 

preciso que ele seja medido de maneira diferente. Para chegar ao custo total do 

absenteísmo, as organizações deveriam incluir todos os dias de trabalho perdidos, 

independentemente das causas. 

Para Lacombe (2005. p.258) absenteísmo, também denominado absentismo 

e absentismo, é a ausência do trabalho, em principio sem uma razão que a 

justifique, como doenças, comprovadas ou não, crônicas ou eventuais; motivos 

familiares; dificuldades de transporte; falta de motivação em virtude de supervisão 

inadequada. 
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2.2 O ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO 

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

decorrência das ausências em relação ao volume de atividade esperada ou 

planejada. (CHIAVENATO, 2002; p 192). 

Através do cálculo do índice de absenteísmo, é possível saber a 

percentagem do efetivo de colaboradores que estiveram afastados no período de 

apuração. 

Segundo Chiavenato (2002), os índices de absenteísmo podem ser 

calculados sem os afastados, que refere-se ao pessoal em atividade normal, 

considerando-se apenas as faltas e os atrasos transformados em horas e também 

podem ser calculados com os afastados (índice de absenteísmo misto), que é um 

índice puro, relativo ao pessoal afastado por um período de tempo prolongado, como 

férias, licenças e afastamentos por doenças, acidentes de trabalho ou maternidade. 

Trata-se de um índice misto, por ser amparado em lei. 

O cálculo do índice de absenteísmo, segundo Chiavenato (2002), é feito 

através da formula abaixo: 

 

100x
TrabalhodeDiasdeNúmeroxMédioEfetivo

PerdidosDias
HomensdeNúmero

oAbsenteísmdeÍndice =  

 

Com esses índices em mãos, há a possibilidade de criar planos estratégicos 

e tomar decisões a fim de reduzir substancialmente a ausência no trabalho, com 

melhorias nos setores de segurança e medicina do trabalho (SESMT), recursos 

humanos, administração de pessoal e todos os setores ligados diretamente à 

produção e também com melhorias no aspecto físico da empresa, como infra-

estrutura e tecnologia. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS FUNCIONÁRIOS 

De acordo com as tabelas abaixo, a população estudada foi dimensionada 

por tempo de serviço, idade, nível de escolaridade e categoria salarial: 

Tabela 01 - distribuição da população estudada por tempo de serviço, 
idade, nível de escolaridade e categoria salarial. 

Tempo  de  Serviço  
Quantidade  de  
Funcionários  

Porcentagem  

	  

Escolaridade  
Quantidade  de  
Funcionários  

Porcentagem  

De	  1	  ano	  até	  3	  anos	   231	   88,85%	  
	  

Fundamental	  Incompleto	   19	   7,31%	  

De	  4	  anos	  até	  6	  anos	   20	   7,69%	  
	  

Fundamental	  Completo	   65	   25,00%	  

De	  7	  anos	  até	  9	  anos	   5	   1,92%	  
	  

Médio	  Incompleto	   13	   5,00%	  

Acima	  de	  9	  anos	   4	   1,54%	  
	  

Médio	  Completo	   162	   62,31%	  

Total   260   100,00%  
	  

Superior	  Completo	   1	   0,38%	  

	   	   	   	  
Total   260   100,00%  

	   	   	   	   	   	   	  
Idade  

Quantidade  de  
Funcionários  

Porcentagem  

	  

Categoria  Salarial  
Quantidade  de  
Funcionários  

Porcentagem  

Até	  25	  anos	   110	   42,31%	  
	  

Até	  1	  salário	  mínimo	   230	   88,46%	  

De	  26	  a	  40	  anos	   130	   50,00%	  
	  

Entre	  1	  e	  3	  salários	  mínimos	   27	   10,38%	  

Acima	  de	  40	  anos	   20	   7,69%	  
	  

Acima	  de	  3	  salários	  mínimos	   3	   1,15%	  

Total   260   100,00%  
	  

Total   260   100,00%  

Fonte: pesquisa documental 

Foi constatado através dessa primeira análise que a grande maioria dos 

funcionários presentes na empresa que foram estudados, possuem pouco tempo de 

empresa, com até 3 (três) anos de serviço, representando quase 89 (oitenta e nove) 

por cento dos funcionários estudados, com idades entre 25 (vinte e cinco) e 40 

(quarenta) anos, com aproximadamente 42 (quarenta e dois) por cento para 

funcionários com até 25 (vinte e cinco) anos e 50 (cinqüenta) por cento para 

funcionários que tem entre 26 (vinte e seis) e 40 (quarenta) anos, com renda de até 

1 (um) salário mínimo, com quase 89 (oitenta e nove) por cento da população. A 

escolaridade desses funcionários, como maioria, é de ensino médio completo 

(62,31%), tendo também uma parcela significativa de colaboradores que possuem 

apenas o ensino fundamental completo (25%). 
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3.2 TIPOS DE AFASTAMENTO 

Após a caracterização dos funcionários, foi feita a separação dos tipos de 

afastamentos por atestados e licenças, indicando a quantidade por doenças, por 

acidentes de trabalho e também por dias de afastamento, respeitando a 

classificação acima para o motivo de afastamento, conforme tabelas 2 e 3 abaixo: 

Tabela 02 - motivo do afastamento por funcionário. 
Motivo  do  Afastamento  

Características  do  Funcionário  

Doença   Acidente  de  Trabalho  

Total   Porcentagem  Quantidade  
de  
Funcionários  

Porcentagem  
Quantidade  
de  
Funcionários  

Porcentagem  

Tempo  de  Serviço   	  	  

De	  1	  ano	  até	  3	  anos	   38	   14,62%	   2	   0,77%	   40	   15,38%	  

De	  4	  anos	  até	  6	  anos	   4	   1,54%	   0	   0,00%	   4	   1,54%	  

De	  7	  anos	  até	  9	  anos	   4	   1,54%	   0	   0,00%	   4	   1,54%	  

Acima	  de	  9	  anos	   4	   1,54%	   1	   0,38%	   5	   1,92%	  

Total   50   19,23%   3   1,15%   53   20,38%  

Idade  
	  Até	  25	  anos	   20	   7,69%	   0	   0,00%	   20	   7,69%	  

De	  26	  a	  40	  anos	   27	   10,38%	   3	   1,15%	   30	   11,54%	  

Acima	  de	  40	  anos	   4	   1,54%	   0	   0,00%	   4	   1,54%	  

Total   51   19,62%   3   1,15%   54   20,77%  

Escolaridade  
	  Fundamental	  Incompleto	   4	   1,54%	   0	   0,00%	   4	   1,54%	  

Fundamental	  Completo	   8	   3,08%	   0	   0,00%	   8	   3,08%	  

Médio	  Incompleto	   2	   0,77%	   0	   0,00%	   2	   0,77%	  

Médio	  Completo	   37	   14,23%	   3	   1,15%	   40	   15,38%	  

Superior	  Completo	   0	   0,00%	   0	   0,00%	   0	   0,00%	  

Total   51   19,62%   3   1,15%   54   20,77%  

Categoria  Salarial  
	  Até	  1	  salário	  mínimo	   39	   15,00%	   0	   0,00%	   39	   15,00%	  

Entre	  1	  e	  3	  salários	  mínimos	   12	   4,62%	   3	   1,15%	   15	   5,77%	  

Acima	  de	  3	  salários	  mínimos	   0	   0,00%	   0	   0,00%	   0	   0,00%	  

Total   51   19,62%   3   1,15%   54   20,77%  

Fonte: pesquisa documental 

Tabela 3 - quantidade de atestados por tipo 

Tipos  de  Atestados  
Número  de  Afastamentos  ao  Trabalho  

1  a  2  dias   3  a  15  dias   A  partir  de  16  dias   Total  

Quantidade  de  Atestados   105	   25	   2	   132	  

Fonte: pesquisa documental 
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Através dessa tabela, percebe-se que a maioria dos afastamentos por 

atestados e licenças se deu por motivo de doença pelos funcionários com pouco 

tempo de empresa, com até 3 (três) anos de serviço, com 38 (trinta e oito) 

funcionários afastados, representando quase 15 (quinze) por cento da população 

estudada. Nota-se também que são os funcionários mais jovens que adoeceram 

mais no ano de 2010, com mais de 10 (dez) por cento da população total 

pesquisada, entre 26 (vinte e seis) e 40 (quarenta) anos, seguidos pelos funcionários 

que tem até 25 (vinte e cinco) anos de idade, com aproximadamente 8 (oito) por 

cento dos 260 colaboradores pesquisados. 

Durante o período estudado, apenas 3 colaboradores se ausentaram do 

serviço por acidente de trabalho, apontando que a empresa não apresenta muitos 

problemas com segurança no trabalho. 

Também é notório que houve um baixíssimo absenteísmo causado por 

licenças médicas com afastamento pela Previdência Social, com apenas 2 (dois) 

colaboradores que apresentaram atestados médicos superiores a 15 (quinze) dias. 

3.3 QUANTIDADE DE AFASTAMENTOS 

Na próxima tabela, foram abordados o número de afastados por doença e 

por acidente de trabalho, o número de dias de trabalho perdidos e programados para 

o período, bem como o índice de absenteísmo calculado durante a análise dos 

dados coletados. 

Tabela 4 - número de afastados, quantidade de dias de afastamento e índice de 
absenteísmo. 

Número  de  
afastados  por  
doença  

Números  de  
afastados  por  
acidente  de  
trabalho  

Total  de  afastados  
Número  de  dias  
perdidos  de  
trabalho  

Número  
programado  de  
dias  de  trabalho  

Índice  de  
absenteísmo  (Ia)  

51	   3	   54	   286	   288	   0,03	  

Fonte: pesquisa documental 

É possível dizer por essa análise, que há um baixo índice de absenteísmo 

apresentado nas linhas de produção de massas da indústria Estrela Massas e 

Biscoitos S/A, constatando assim que a empresa não tem muitos problemas com as 

ausências no trabalho, tendo uma linha de produção que não necessita de um 

grande número de efetivo extra ou de substituição de tarefas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados coletados na indústria de alimentos Estrela Massas e 

Biscoitos S/A, foi possível constatar que do absenteísmo estudado, que foi causado 

por atestados médicos e afastamentos, a sua grande maioria foi por doenças e uma 

pequena parcela, quase que irrisória, foi ocasionada por acidente de trabalho. 

Há também uma parcela irrisória, com apenas 2 (dois) colaboradores que se 

afastaram pela Previdência Social, fato que confirma que os colaboradores não têm 

sido acometidos por doenças mais graves e com tratamentos mais prolongados. 

Foi percebido também que da população estudada, que compreende as 

linhas de produção de massas e macarrão, mais da metade desses colaboradores 

que se ausentaram por doença tinham no máximo 3 (três) anos de empresa e com 

idades entre 25 (vinte e cinco) e 40 (quarenta) anos, sendo assim também os mais 

jovens, tendo em vista que há uma pequena parcela de colaboradores com idade 

acima dos 40 (quarenta) anos. 

Esses dados devem-se ao quadro de funcionários ser formado por essa 

maioria de pessoas mais novas e com pouco tempo de serviço, conseqüentemente 

com poucas pessoas idosas e bastante tempo de serviço, fato esse que ocorre, 

dentre outros aspectos, também pela atividade que o setor estudado desempenha. 

Do ponto de vista dos motivos dos afastamentos e seus causadores, nota-se 

que por serem pessoas mais novas, são também pessoas que se expõem mais a 

riscos oferecidos à saúde dentro e principalmente fora da empresa, diferentemente 

das pessoas mais idosas que são mais reservadas, com rotinas mais caseiras e 

tranqüilas, sem muitos excessos, mas que também não tem uma idade tão 

avançada que traga grandes prejuízos à sua saúde. Tratando-se dos poucos casos 

de acidentes de trabalho registrados, percebe-se que a empresa não tem problemas 

graves com segurança no trabalho, tendo uma equipe de SESMT (Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) presente, que 

mantém e acompanha os programas, as normas e políticas de segurança da 

categoria e uma infra-estrutura que oferece condições seguras em manuseios em 

máquinas e um ambiente seguro. 

Conclui-se com o exposto acima que a indústria Estrela Massas e 

Biscoitos S/A não apresenta problemas graves com absenteísmo e que os índices 

apresentados referem-se mais a problemas externos do que a problemas estruturais 
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e de gestão da empresa. Para mais melhorias nesses índices, faz-se necessário um 

acompanhamento mais pessoal dos funcionários, buscando conscientizar suas 

atitudes fora da empresa e também planos de formações e palestras por parte do 

setor médico da empresa para deixá-los mais esclarecidos e prevenidos em relação 

à sua saúde.  

Também é sugere-se uma nova pesquisa com outras áreas da indústria a 

fim de identificar possíveis índices de absenteísmo mais elevados em outros setores. 
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