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Resumo 

O presente relatório técnico visa analisar e discutir os impactos do absenteísmo, 

relativo ao período de 2011 a 2016 na Empresa Brasileira de Correios em toda sua plenitude. 

Através dessa análise busca-se identificar as principais causas que levam ao afastamento ou a 

falta do funcionário e avaliá-las para assim propor ações para reduzir o índice de absenteísmo 

e os impactos que interferem diretamente na qualidade de vida do servidor e, portanto, em seu 

desempenho e assiduidade. A análise é feita a partir de pesquisa quantitativa realizada através 

de consulta aos relatórios administrativos da empresa e outras fontes. Após a referida pesquisa 

foi proposta a padronização dos critérios que avaliam a dimensão do absenteísmo na 

organização para então aplicar um modelo de qualidade de vida no trabalho - QVT.  

 

Palavras-chave: Absenteísmo; Correios; Saúde do Trabalhador. 
 

1 – Introdução  

 Os desafios a serem vencidos pela administração em termos de competitividade entre 

organizações e complexidade do ambiente em que atuam estão cada vez maiores. Advindos de 

um mundo mutável e turbulento, as mudanças se tornam uma constante e a capacidade de se 

superar torna-se essencial à sobrevivência de qualquer organização.  

 Assim, para uma empresa se manter competitiva é necessária uma contínua mudança 

interna, inovação e renovação. Segundo Chiavenato (2013), uma organização para se manter 

atualizada precisa utilizar todos os meios, recursos e competências de maneira holística e 

integrada. Tudo isso por intermédio das pessoas.  

 Segundo Maximiano (1992, p. 56), “uma organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização 

torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa”. 

Dentro desse contexto percebe-se a importância de cada pessoa dentro da organização. A falta 

das pessoas ao trabalhado, o chamado absenteísmo, segundo Oliveira, Granzinolli e Ferreira 

(2007, p. 1), “tem-se tornado problema representativo para as organizações públicas e 

privadas, e verdadeiro desafio para os administradores”. 

 Este estudo tem como objetivo discutir os impactos do absenteísmo, relativo ao 

período de 2011 a 2016, nos aspectos financeiros da Empresa Brasileira de Correios. Assim, 

busca-se identificar as principais causas que levam ao afastamento ou a falta do funcionário e 

avaliá-las para assim propor ações que visam reduzir o índice de absenteísmo e os impactos 

que interferem diretamente na qualidade de vida do servidor e, portanto, em seu desempenho 

e assiduidade. 

 A escolha pelo tema, absenteísmo, e pela organização deveu-se essencialmente ao fato 

de o autor fazer parte do quadro de funcionários da organização e, além disso, todo e qualquer 

estudo que ajude a entender algo mais sobre esse tema que atormenta os gestores e traz 

consigo prejuízos à organização é importante. Segundo Oliveira, Granzinolli e Ferreira (2007) 

a sociedade em geral, desperta a consciência da essencialidade do estudo do fenômeno 

absenteísmo, em qualquer organização, sobretudo as públicas, uma vez que as consequências 

negativas podem ser percebidas também sob o prisma social. E espera-se que como resultado 
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essa pesquisa traga mais clareza sobre a questão e que acrescente mais na busca pela solução 

desse problema na Empresa Brasileira de Correios.  

 

2 – Apresentação do Caso 

 A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), popularmente tratada apenas 

como “Correios”, é uma empresa pública de direito privado criada em 20 de março de 1969, 

vinculada ao Ministério das Comunicações, detentora do monopólio sobre a entrega de 

correspondências nos serviços de carta, cartão postal, correspondência agrupada e telegrama, 

segundo o decreto-lei nº 509/69, ratificado pela lei nº 6.538/78. Quanto a sua logística em um 

de seus relatórios a ECT (2015, p. 8), diz que “abrange soluções nacionais e internacionais, 

que contemplam também os produtos e serviços definidos pela convenção e regulamentos da 

União Postal Universal (UPU)”. A atuação internacional dos Correios se deve à adesão do 

Brasil à Convenção Postal Universal. Ainda segundo a ECT (2015, p. 8), essa adesão se dá em 

conjunto com a UPU, formando assim uma rede logística que abrange mais de 200 países. 

 Atualmente a empresa passa por um novo processo de estratégia corporativa 

conhecida como “Correios 2020”, dividida em três ciclos: ciclo 2011-2014, ciclo 2015-2018 e 

ciclo 2019-2020. Essa estratégia visa levar a organização a ser reconhecida como uma 

empresa de classe mundial. Segundo Nejaim (2007, n.p), “esse termo, comum no universo 

empresarial, classifica empresas que estão prontas para competir em qualquer ambiente de 

negócios”.  

 Para atingir esse objetivo é de suma importância que a empresa cuide de seu capital 

humano. Para Chiavenato (2013), o valor intrínseco de uma organização reside 

principalmente em seus ativos intangíveis. Estes, por sua vez, compõem a riqueza da 

organização e proporcionam a base e dinâmica que leva ao sucesso organizacional. O que 

torna esses ativos intangíveis é o fator que impulsiona a inovação e a competitividade das 

organizações. 

 No dia 9 de junho de 2016 o novo presidente dos Correios, Guilherme Campos, tomou 

posse e em menos de um mês depois expôs em uma entrevista à rádio CBN sua opinião sobre 

a situação financeira da estatal declarando que “a crise financeira da empresa é um reflexo da 

atitude dos funcionários devido ao alto índice de atestados médicos”. Não se trata de apenas 

uma declaração fazendo referência ao absenteísmo, mas de uma declaração responsabilizando 

os funcionários pela crise da empresa.  

 Contrariando a declaração do atual presidente, o relatório desenvolvido pela 

Controladoria-Geral da União - CGU avaliando a situação econômica e financeira da empresa 

entre 2011 e 2016 apresenta os principais fatores que impactaram os correios. São eles: 
Redução da sua atividade econômica, com queda de 16,28% no volume 

anual de correspondências transportadas ao ano; Elevado volume de 

indenizações, R$ 201.749.206,63 em 2016; Defasagem tarifária, que 

acarretou, em julho de 2015, perdas de R$ 1,235 bilhões; Elevação dos 

custos com pessoal em 62,61%, chegando a R$ 12.351.333.130 em 2016; 

Elevação dos custos com benefício pós-emprego em 345,80%, chegando a 

R$ 410.366.000 em 2016; Elevação dos custos com insumos que, excluindo 

os referentes a despesa com “pessoal”, aumentaram 179,73%, chegando a R$ 

5.343.898.000 em 2016; Redução nas aplicações financeiras, que caíram 

66,01%, passando de R$ 5.993.293.000 para R$ 2.036.960.000; e 

Transferência elevada de recursos para a União nos exercícios de 2011, 2012 

e 2013, nos quais foram repassados, a título de dividendos e juros sobre 

capital próprio, um total de R$ 2,97 bilhões. (CGU, 2017, apud AFFONSO; 

MACEDO, 2017).  
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 O índice de absenteísmo reflete a porcentagem de tempo não trabalhado em 

decorrência das ausências dos empregados em relação ao volume de atividade esperada ou 

planejada. A fórmula para o cálculo do absenteísmo é: IA= (DA / EF*D) *100, onde: (IA) é o 

índice de absenteísmo acumulado; (DA) é o total de dias de ausência acumulado; (EF) é o 

efetivo médio de trabalhadores e (D) é a quantidade de dias trabalhados. (ECT, 2009, p. 30). A 

assiduidade é a diferença entre um e o índice de absenteísmo acumulado. 
 

3 - Revisão Bibliográfica 

 O absenteísmo se refere geralmente ao hábito de se ausentar ou faltar. Um dos 

conceitos mais completos é o conceito de Deczka e Traebert, segundo Chiavenato (1994, apud 

ANJOS, 2009, p. 1), “absenteísmo, absentismo ou ausentismo corresponde à soma dos 

períodos em que os empregados da organização se encontram ausentes e estas ausências não 

são motivadas por desemprego, doença prolongada ou licença legal”. Porém para este 

trabalho será considerado o conceito de Ribeiro (2005, apud ANJOS, 2009), que trata como 

absenteísmo a ausência no trabalho por qualquer que seja o motivo. Este conceito é o que 

melhor define o termo, para o caso dos Correios, pois ele engloba todo tipo de falta como 

absenteísmo, e a empresa Correios considera abonos e abonos legais como absenteísmo. 

 

3.1 - Absenteísmo e suas causas  

 Para Couto (1987, apud SILVA; MARZIALE, 2000, p. 44), “o absenteísmo é 

decorrente de um ou mais fatores causas, tais como: fatores de trabalho, sociais, fatores 

culturais, de personalidade e de doenças”. Esse caráter multifatorial torna complexa a tarefa 

do gestor de lidar com os determinantes do absenteísmo. Pois os mesmos em certas ocasiões 

independem da vontade do funcionário, como é o caso de doenças, acidentes, imprevistos 

com transportes, problemas familiares etc. Cabe ao gestor lidar da melhor forma possível com 

questões que independam da vontade de ambas as partes, bem como buscar soluções para 

determinantes possíveis de se sanar. 

 As causas do absenteísmo, segundo Chiavenato (2009), estão relacionadas diretamente 

com a deficiência da supervisão, o empobrecimento das tarefas, a falta de motivação e 

estímulo, a condições desagradáveis de trabalho, a precária integração do empregado à 

organização e os impactos psicológicos de uma direção deficiente. Sobre o lado psicológico, 

destaca Maximiano (2000, apud FRANCO, MARCHIÓ E FURTADO, 2011, p. 2) “[...] a 

motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse ou vontade de 

perseguir ou realizar uma tarefa ou meta”. Sua falta traz à tona a falta de interesse e de 

vontade, que geralmente está ligada a algum tipo de insatisfação. O gestor deve utilizar 

fatores motivacionais extrínsecos para motivar e direcionar o funcionário a atingir um 

comportamento que acrescente e o ajude atingir objetivos organizacionais. Nesse sentido, 

Chiavenato (2004, apud FRANCO, MARCHIÓ E FURTADO, 2011) alerta sobre a finalidade 

do comportamento humano, enfatizando-o como não sendo causal nem aleatório, mas sempre 

orientado e dirigido para algum objetivo. 

Por vezes ter o funcionário em seu local de trabalho nem sempre significa tê-lo 

realmente. Além do lado psicológico é preciso atentar para o emocional. Sentimentos que 

levam a insatisfação geralmente têm grande impacto sobre o funcionário, influenciando 

diretamente no seu modo de agir e consequentemente em suas tarefas, como um todo. As 

reivindicações dos funcionários geralmente expõem os motivos da insatisfação. O quadro 1 

mostra algumas reivindicações referentes a acordos coletivos no período de 2011 a 2016 e 

algumas propostas da empresa nesse período. 
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Quadro 1 – Reivindicações e propostas  no período de 2011 a 2016 

Ano Proposta inicial da empresa Reivindicações iniciais da categoria 

2011 Reposição da Inflação de 6,87%; Vale 

Alimentação de R$ 24,50; Vale Cesta 

de R$ 138,00; Vale Peru de 563,50; 

Auxílio para filhos dependentes de 

cuidados especiais de R$ 611,00. 

Manutenção das cláusulas dos acordos anteriores; 

Reposição da inflação; Aumento Real de R$ 400,00; 

Vale alimentação de R$ 30,00; Vale cesta de R$ 300,00; 

Mais contratações; Melhores condições de trabalho; 

Pagamento das perdas de 24,76% referente a perdas 

salariais de 1994/2010. 

2012 Manutenção das cláusulas dos 

acordos anteriores; reajuste de 3% 

nos salários e benefícios. 

Manutenção das cláusulas dos acordos anteriores; 

aumento salarial de 43,7% alíquota que cobriria a 

inflação acumulada desde o plano real e R$ 200 linear; 

piso salarial de R$2.500,00.  

2013 Manutenção das cláusulas dos 

acordos anteriores; reajuste de 5,27%, 

nos salários. 

Manutenção das cláusulas dos acordos anteriores; 15% 

de aumento real e reposição das perdas salariais desde 

o plano real; segurança nas agências, manutenção no 

plano de saúde. 

2014 R$ 200 em forma de gratificação, nos 

salários de quem recebe de R$ 1.084 

a R$ 3.077,00, e o reajuste de 6,5% 

para quem recebe acima de R$ 

3.077,00. 

Manutenção das cláusulas dos acordos anteriores; 

reposição da inflação. R$ 300,00 de aumento linear; 

8% de ganho real, R$ 40 de vale refeição; R$ 400 de 

vale cesta; piso salarial de R$ 3.079,00 e manutenção 

do plano de saúde. 

 

2015 Reajuste de 9,56% para Vale 

Alimentação, Reembolso 

Creche/Babá; Incorporação de R$ 

100,00 da GIP, em janeiro/2016 e 

uma nova gratificação nos moldes da 

GIP: R$ 100,00 linear (janeiro/2016). 

 

Manutenção das cláusulas dos acordos anteriores; 

reposição da Inflação; aumento real de 10%; realização 

de concurso público e contratação de mais 

funcionários; reajuste no vale refeição e no Vale Cesta e 

a manutenção do plano de saúde. 

2016 Reajuste salarial parcelado de 9%, 

sendo 6% concedidos em agosto e 3% 

em fevereiro de 2017; reajuste nos 

benefícios em 8,74% e a manutenção 

das demais cláusulas dos acordos 

anteriores, inclusive do plano de 

saúde. 

Volta do plano de saúde para a gestão da própria ECT; 

fim da Correios Par, dos patrocínios e cargos com 

indicações políticas, bem como com a redução dos 

salários no topo da pirâmide e a devolução dos 

empregados cedidos por outros órgãos; não a 

privatização, demissões e retiradas de direito.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em FENTECT (2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016). 

 

 Segundo Chiavenato (2009, p. 151), “a tendência atual é atuar sobre as causas que 

estão provocando a rotatividade e o absenteísmo e não mais sobre seus efeitos. Assim se torna 

fundamental diagnosticar suas causas e determinantes”. A atuação sobre as causas permite ao 

gestor lidar diretamente com o problema na tentativa de saná-lo antes que venha a sofrer com 

as consequências. 

 

3.2 - Consequências do absenteísmo  
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 De acordo com Soares e Sílvia (2007, apud AGUIAR, OLIVEIRA, 2009, p. 98), 

“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”. Pode se dizer 

que a queda nos lucros é o reflexo de outras consequências. A baixa produtividade e a 

qualidade inferior de um produto são apenas o reflexo da insatisfação do funcionário 

responsável pelo produto ou serviço oferecido. Mas talvez a consequência mais grave que o 

absenteísmo possa trazer a uma organização é a falta de credibilidade junto ao cliente. 

Credibilidade é um fator essencial que garante a sobrevivência de qualquer que seja o 

relacionamento. Nesse caso, o relacionamento é entre a empresa e o seu cliente e o bom 

relacionamento é o diferencial que garante a competitividade e a vida da empresa. 

 De acordo com Chiavenato (2010, p. 89), “cada pequena redução nos índices de 

absenteísmo pode trazer razoável economia para a organização”. Economia que se traduz em 

melhores produtos a serem oferecidos aos clientes, qualidade de vida ao funcionário que não 

estará sobrecarregado, dentre outros. Para se ter uma ideia do quanto vale a pena investir na 

redução do índice de absenteísmo basta se perguntar: qual o valor da credibilidade? Pois bem, 

não há como expressar monetariamente o valor da credibilidade, pois ela é construída ao 

longo de anos de bons serviços prestados. Nem há como expressar o impacto na saúde dos 

funcionários, no entanto os gastos com planos de assistência médica, tempo improdutivo, 

baixa produtividade, podem ser calculados e ultrapassar anualmente a casa de milhões de 

reais para uma grande organização como é o caso dos Correios. 

 Além do prejuízo financeiro há o prejuízo à saúde dos empregados da empresa que 

acabam sobrecarregados com a demanda de serviço, e a falta de mão de obra acaba gerando 

redistribuição de rotas, popularmente chamada pelos carteiros de “dobra”. Essa redistribuição 

aumenta a quantidade de ruas percorridas e consequentemente a quantidade de objetos a 

serem entregues. Esse fato acaba gerando insatisfação entre os empregados que ficam 

sobrecarregados e ajuda a contribuir ainda mais para o absenteísmo. 

 

3.3 - Combate 

 A forma mais comum de se conhecer o grau de absenteísmo é através da mensuração 

do seu índice. De acordo com Chiavenato (2002, apud CARDOSO; CARDOSO; SANTOS, 

2013, p. 7), o índice de absenteísmo “[...] reflete a porcentagem do tempo não trabalhado, 

decorrentes de ausências ao trabalho, em relação ao volume de atividade esperada ou 

planejada pela empresa”. Apesar de ser um recurso frequentemente utilizado percebe-se que 

ele despreza alguns fatores como atrasos e saídas antecipadas, pois inclui apenas as ausências. 

Porém é a partir desse índice que, segundo Marras (2005, apud CARDOSO; CARDOSO; 

SANTOS, 2013), pode se iniciar a elaboração de um plano de ação visando medidas que 

objetivam neutralizar as respectivas causas. 
As organizações bem-sucedidas estão incentivando a presença e 

desestimulando as ausências ao trabalho através de práticas gerenciais e 

culturais que privilegiam a participação, ao mesmo tempo em que 

desenvolvem atitudes, valores e objetivos dos funcionários favoráveis a 

participação (CHIAVENATO, 2010, p. 88).  

Lidar com o absenteísmo é uma tarefa do gestor, pois além de divulgar e 

aplicar normas da organização, ele precisa conscientizar e estimular as 

pessoas para o trabalho em equipe e, consequentemente melhores índices de 

produtividade no trabalho (RIBEIRO, 2006, apud ENGELHAM; 

RODRIGUES, p. 66). 
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A forma que o gestor enxerga a organização influencia significativamente nas causas 

de desmotivação e consequentemente do absenteísmo. É importante que o gestor esteja 

familiarizado com as atividades desempenhadas pelos seus subordinados, pois isso vai 

permitir uma maior empatia entre quem comanda (gestor) e quem é comandado (funcionário). 

Essa empatia vai permitir ao gestor compreender o modo de agir do funcionário, suas 

necessidades e expectativas, possibilitando-o, assim, a tomar medidas mais eficientes, 

adequadas a cada caso, sem que tais medidas agravem a situação, mas que agreguem valor ao 

funcionário e à organização.  

 Segundo Penatti, Zago e Quelhas (2006), as medidas podem ser: processuais, 

preventivas e reintegrativas. As medidas processuais estariam ligadas à perda de prêmios 

ligados à assiduidade, bônus e benefícios, tais medidas teriam um caráter disciplinador com o 

intuito de intimidar o funcionário a se ausentar. Sistemas de recompensas, incentivos para 

estimular certos tipos de comportamento almejados pela organização, e de punições e castigos 

para coibir comportamentos indesejáveis, refletem bem as medidas processuais. Segundo 

Chiavenato (2010), remunerar pessoas não é o bastante, é preciso incentivá-las continuamente 

a fazerem o melhor, a ultrapassarem o desempenho atual e a alçarem metas e resultados 

desafiantes formulados para o futuro.  

 Medidas preventivas estariam ligadas à prevenção de doenças com a realização de 

exames médicos periódicos, vacinação, fornecimento de equipamento de proteção individual, 

saúde ocupacional, em geral, e melhora do clima organizacional, dando autonomia aos 

funcionários para uma gestão mais participativa. 

 Para Chiavenato (2005, apud CALHEIROS; RODRIGUES, 2010, p. 436), “o local de 

trabalho em si pode causar diferentes tipos de doenças, como as físicas, biológicas, tóxicas, 

químicas, assim como condições estressantes, que podem provocar danos às pessoas que 

trabalham na organização”. 

 Medidas reintegrativas seriam orientadas a buscar a reabilitação do profissional, 

respeitando as orientações médicas, acelerando sua volta ao trabalho. 

4 - Plano de Ação 

 Devido à complexidade que envolve o grande número de variáveis que afetam o índice 

de absenteísmo, seria muito difícil zerá-lo, porém existem ações que demonstram ser eficazes 

no combate às faltas e às suas consequências. Serão apresentadas ações sobre as variáveis que 

mais afetam a empresa. 

 

4.1 - Diagnóstico organizacional 

 Nos Correios as ausências são classificadas por Grupo de Motivos. Sendo que o grupo 

de motivos que compõem a metodologia de cálculo sofrem modificações anualmente, 

considerados somente em 2016. De acordo com informações concedidas pela vice-presidente 

de gestão de pessoas, através do Sistema Eletrônico de Serviços de Informações ao Cidadão 

(e-Sic, 2017) os motivos são os seguintes: licença saúde (ausências que envolvam suspensão 

contrato de trabalho e gozo de licença junto ao INSS), abono saúde (ausências por atestado 

médico até 15 dias e abonos exame periódico), licença maternidade e por adoção/abonos 

legais/afastamento legal e judicial (envolvem afastamentos de origem legal), abonos e faltas 

(ausências conforme acordo coletivo de trabalho), contrato suspenso (ausências por suspensão 

de contrato à pedido/suspensão disciplinar), falta injustificada e suspensão disciplinar 

(ausências por falta injustificada e suspensão administrativa). 
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 Em consulta aos relatórios técnicos da empresa obtiveram-se dados, representados na 

tabela 1, que demonstram as principais situações que reduzem a força de trabalho no período 

de 2011 a 2013. 
 

Tabela 1 - Principais situações que reduzem a força de trabalho na ECT 

Tipologias dos afastamentos Ano 

2011 % 2012 % 2013 % 

1. Cedidos 344 0,3 345 0,29 349 0,28 

2. Afastamentos 32 0,03 30 0,03 44 0,04 

3. Removidos 0 0 0 0 0 0 

4. Licença remunerada 0 0 0 0 0 0 

5. Licença não remunerada 276 0,24 125 0,11 107 0,09 

6. Outras situações 4648 4,04 5020 4,28 5375 4,29 

6.1. Licença INSS 3103 2,7 3479 2,97 3672 2,93 

6.2. Acidente de trabalho 956 0,83 942 0,8 998 0,8 

6.3. Licença Maternidade 348 0,3 320 0,27 423 0,34 

6.4. Mandato sindical com ônus para empresa 149 0,13 171 0,15 185 0,15 

6.5.Afastamento com remuneração ( judicial ) 1 0 1 0 5 0 

6.6. Afastamento especial para o mês 91 0,08 107 0,09 5 0,08 

7. Total de servidores afastados 5300 4,61 5520 4,71 5875 4,68 

8. Total de funcionários em 31 de dezembro 114976 100 117204 100 125420 100 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ECT (2011; 2012; 2013).  
 

 De acordo com a ECT (2014) em 2014 o Sistema de Pessoal - POPULIS, não estava 

computando os afastamentos. Até 31 de dezembro de 2015, foram registrados em média 6.200 

afastamentos entre licença para tratamento de saúde, acidente de trabalho, suspensão de 

contrato, afastamento para mandato eletivo, dentre outros motivos. Esse número corresponde 

a aproximadamente 5,24% do total de funcionários. Essa elevação na taxa de absenteísmo tem 

relação direta com a ocorrência de assaltos a carteiros principalmente no eixo Rio – São 

Paulo. Esses carteiros acabam por integrar grupos de risco de adoecimento psíquico e estresse 

pós-traumático (ECT, 2015).  

 Até 31 de dezembro 2016, registram-se 6.048 afastamentos entre licença para 

tratamento de saúde, acidente de trabalho, suspensão de contrato, afastamento para mandato 

eletivo, licença maternidade, entre outros motivos. Esse número corresponde a 

aproximadamente 5,23% do total de funcionários. Houve 4.464 ocorrências de assaltos a 

carteiros com veículos o que restringiu a capacidade produtiva alterando os processos 

operacionais das unidades. Devido a esse número de ocorrências no ano de 2016, o 

absenteísmo nos Centros de Entrega de Encomendas - CEEs ficou em torno de 9%, bem 

acima da meta de 4% sobre a qual se dimensiona o efetivo reserva (ECT, 2016). É importante 

ressaltar que essas 4.464 ocorrências registradas em 2016 se referem a carteiros com veículos 

não incluindo carteiros ciclistas e pedestres.  
Em 2016 a representação percentual de cada grupo de motivos no índice 

total de absenteísmo, ficou o seguinte: licença saúde 57,66%, abono saúde 

29,46%, licença maternidade e por doação 4,50%, abonos e faltas 3,41%, 

abonos legais 1,71%, falta injustificada e suspensão disciplinar 1,51%, 

contrato suspenso 1,12%, abonos decisão da empresa 0,49%, afastamento 

legal e judicial 0,13% (e-SIC, 2017). 

 A tabela 2 exibe o percentual mensal de absenteísmo referente ao ano de 2016: 
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Tabela 2 - Percentual de absenteísmo mensal do ano de 2016 
Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Absenteísmo 

acumulado 
7,8% 8% 8,4% 8,4% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3% 8,3% 8% 7,8% 7,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em E-SIC (2017). 

 

 Apesar da relação direta entre os assaltos e o índice de absenteísmo nenhuma das 

tipologias usadas fazem referência a afastamentos ocasionados por assaltos. E nos relatórios 

anuais de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, que correspondem ao período de estudo da 

pesquisa, não há maiores menções sobre o número de assaltos a carteiros com exceção do 

relatório de 2016 que trouxe o número de ocorrências envolvendo carteiros motorizados. 

 Quanto ao índice de absenteísmo em si, segundo a ECT (2011), era avaliado de acordo 

com 26 motivos de afastamento sob os quais o gestor exerce influência de gestão. Em 2014 

passaram a ser considerados 19 motivos de afastamento (ECT, 2014). Segundo informações 

do e-Sic (2017) em 2016 foram adotados 9 motivos.   

 A partir dos dados apresentados pode-se concluir que a empresa carece de 

padronização para adotar critérios que avaliem de fato a dimensão exata do absenteísmo na 

organização. Há muita variação entre os motivos de afastamento, pois sofrem modificações 

anualmente, ora são considerados 26, ora são considerados 19. Isso demonstra que não há um 

critério exato de avaliação, consequentemente não há como ter ideia da realidade do 

absenteísmo. 

  

4.2 - Ações e intervenções 

O primeiro passo para diminuir o índice de absenteísmo na empresa será mensurá-lo 

de forma correta. Segundo Komagata (2014, p. 4), “[...] indicadores de pessoas são 

considerados eficazes se forem úteis na identificação de problemas e servirem, a partir de seu 

acompanhamento, de base para intervenção de melhoria”. Há constante variação ano a ano 

entre os motivos que ocultam a real situação do absenteísmo na organização.  

 Os índices de absenteísmo e de rotatividade do pessoal são levados em conta por 

especialistas para fazer o planejamento de RH. A redução nos índices de absenteísmo segundo 

Chiavenato (2010, p. 69) “[...] é um dos aspectos nos quais a administração de recursos 

humanos - ARH pode trazer lucros para a organização”. A mensuração e padronização dos 

critérios devem ser executadas no setor de RH e por se tratar de um índice que interfere 

diretamente no planejamento, quanto antes começar melhor. E para isso será necessário um 

levantamento de dados estatísticos consistentes em relação ao absenteísmo para que se 

possam criar estratégias específicas de redução.  
Deve-se [...] quantificar o quanto dele se origina pela ocorrência de doença 

para que se possam determinar as causas de outra natureza. Quanto às causas 

decorrentes de doença deve-se identificar se são doenças ocupacionais, 

decorrentes do trabalho, ou não (PINHEIRO, 2014, p. 1).  

 O custo para estabelecer um índice de absenteísmo que propicie informações 

fidedignas ao gestor é pífio diante dos benefícios e da importância da correta mensuração 

deste índice para a organização. 

  

4.3 - Aplicação de um modelo de qualidade de vida no trabalho - QVT 

 A aplicação de um modelo de QVT é interessante, pois aborda diversos fatores que 

influenciam positivamente no absenteísmo. Segundo Fernandes e Conorado (2008, p. 1) “Esse 
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novo modelo de trabalho está se tornando o elemento-chave nas organizações bem-sucedidas 

e competitivas”.  
A qualidade de vida no trabalho envolve uma constelação de fatores, como: a 

satisfação com o trabalho executado, possibilidades de futuro na 

organização, reconhecimento pelos resultados alcançados, o salário 

percebido, benefícios auferidos, relacionamento humano dentro do grupo e 

da organização, ambiente psicológico e físico de trabalho, liberdade de 

decidir, possibilidades de participar e coisas assim. [...] Se a qualidade for 

pobre, conduzira a alienação do empregado e a insatisfação, a má vontade, 

ao declínio da produtividade, a comportamentos contraproducentes como: 

absenteísmo, rotatividade, roubo, sabotagem, militância sindical etc 

(CHIAVENATO, 2009, p. 352). 

 A meta do modelo será justamente o melhoramento da qualidade oferecida aos clientes 

internos da ECT, os funcionários. Chiavenato (2009) afirma que para conseguir a satisfação 

do cliente externo, as organizações precisam antes satisfazer seus funcionários responsáveis 

pelo produto ou serviço oferecido. 

 O modelo escolhido para a implantação na empresa é o modelo de QVT de Walton. 

Sua escolha se deve ao fato de o modelo abordar oito fatores que afetam positivamente a 

qualidade de vida no trabalho e consequentemente o absenteísmo. Esses oito fatores estão 

diretamente relacionados às duas principais causas do absenteísmo na ECT: a licença INSS e 

o acidente de trabalho. Os fatores estão expostos conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Oito fatores que afetam a qualidade de vida segundo Walton 

Fatores Dimensões 

l. Compensação justa e 

adequada 

Renda adequada ao trabalho; 

Equidade interna: equilíbrio entre remuneração dentro da organização; 

Equidade externa: equilíbrio com as remunerações do mercado de trabalho. 

2. Condição de segurança 

e saúde no trabalho  

Jornada de trabalho e ambiente físico adequado à saúde e bem-estar. 

 

3. Desenvolvimento de 

capacidades 

Proporcionar oportunidades de satisfazer as necessidades de utilização de 

habilidades e conhecimentos do trabalhador, desenvolver sua autonomia, 

autocontrole e obter informações sobre o processo total do trabalho, bem 

como retroinformação quanto ao seu desempenho. 

 

4. Oportunidade de 

crescimento contínua e 

segurança  

Possibilidade de carreira; 

Crescimento pessoal e Segurança no emprego. 

5. Integração social na 

organização  

Eliminação de barreiras hierárquicas, apoio mútuo, franqueza interpessoal 

e ausência de preconceito.  

 

6. Constitucionalismo  

Respeito às leis e direitos trabalhistas; 

Privacidade pessoal; 

Liberdade de expressão. 

7. Trabalho e espaço total 

de vida  

Balanceamento entre a vida no trabalhado e a vida fora dele. 

 

8. Relevância social da 

vida no trabalho  

Imagem da empresa perante a sociedade, responsabilidade social da 

instituição, responsabilidade social pelos empregados e responsabilidade 

pelos produtos e serviços. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Chiavenato (2010). 
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Como a estrutura organizacional dos correios é formada por uma unidade central 

juntamente com unidades e subunidades descentralizadas, a ação deve ser realizada em 

conjunto entre os gerentes das unidades e a VIGEP – Vice-presidência de Gestão de Pessoas. 

A ação deve ser executada assim que houver um consenso entre empresa e os representantes 

sindicais da categoria. O envolvimento dos representantes sindicais é necessário, pois são eles 

os responsáveis pela intermediação e mediação de pleitos, interesses e reivindicações da 

categoria com a organização. A partir do momento em que a empresa se dispor a ouvir o que é 

reivindicado pela categoria, ficarão claros os motivos que levam a insatisfação. 

Os custos para implantação do modelo variam de acordo com o número de 

funcionários, com a percepção do que é justo e adequado em termos de remuneração, com a 

metodologia de recompensas, dentre outros fatores que impossibilitam estabelecer um custo 

fixo etc. 

 Não se deve pensar em nenhuma das ações sugeridas como custo e sim como um 

investimento, pois a partir do momento em que se aumenta o nível de satisfação e o nível 

segurança física e psicológica do funcionário isso se reflete na diminuição do absenteísmo, no 

aumento da produtividade e na qualidade do serviço prestado, o que consequentemente afeta a 

imagem da organização positivamente perante a sociedade. 

 

5 - Conclusão 

 O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise do absenteísmo na 

Empresa Brasileira de Correios no período de 2011 a 2016. Demonstrando quais os principais 

fatores que incidem sobre o índice de absenteísmo as principais causas da crise financeira da 

empresa e as principais reivindicações da categoria no período estudado. Além disso, também 

permitiu uma pesquisa quantitativa aos relatórios anuais da empresa para obter dados mais 

consistentes sobre o índice de absenteísmo. 

 O estudo do absenteísmo é item imprescindível para qualquer empresa que deseja ser 

reconhecida como uma empresa de classe mundial como é o caso da ECT. É importante 

também para a sociedade que é afetada pelas consequências do absenteísmo na empresa uma 

vez que este afeta a prestação de serviços e para o meio acadêmico que forma profissionais 

que irão conviver com o desafio de lidar com o problema. 

 Percebeu-se ao analisar o quadro 1 que existe um conflito nítido entre a empresa e os 

funcionários, representados pela figura do sindicato. Verificou-se com maior destaque entre os 

fatores que influenciam o absenteísmo a insatisfação dos funcionários crescente que envolve 

remuneração oferecida, melhores condições de trabalho e a incerteza da privatização. Porém, 

de um modo geral, a grande maioria dos afastamentos na ECT estão ligados à licença INSS e 

acidentes de trabalho, contudo os relatórios não esclarecem se essas licenças concedidas pelo 

INSS são decorrentes de doenças ocupacionais ou decorrem de outra natureza. De 2011 a 

2013 houve um aumento de 569 casos de licença INSS o que corresponde a um aumento de 

18,33% em relação a 2011 e acidente de trabalho registrou se um aumento de 42 casos o que 

corresponde a um aumento de 4,4% em relação a 2011. O total de casos em 2011 que era de 

5300 servidores afastados saltou para 6048 em 2016 um aumento de 14,11% em relação a 

2011. A ocorrência de assaltos a carteiros que também influencia diretamente no índice de 

absenteísmo só esta especificada, em parte, no relatório de 2016 que conta apenas com o 

número de ocorrências a carteiros motorizados. Além disso, foi constatado que a empresa não 

tem uma padronização que defina os critérios para avaliar a dimensão exata do absenteísmo.  

 Quanto aos objetivos da pesquisa o primeiro foi discutir os impactos do absenteísmo, 

relativo ao período de 2011 a 2016, nos aspectos financeiros da Empresa Brasileira de 
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Correios. É inegável o prejuízo financeiro causado pelo absenteísmo, a qualidade inferior na 

prestação de serviços, a falta de credibilidade junto ao cliente, o prejuízo à saúde dos 

empregados que acabam sobrecarregados pela demanda maior de serviço etc. No entanto não 

se pode dizer que a crise da empresa é devido ao “alto índice de absenteísmo” como foi 

demonstrado através do relatório desenvolvido pela CGU. O segundo objetivo restringiu-se a 

identificar as principais causas que levam ao afastamento ou a falta do funcionário.  

 Através das tabelas utilizadas foi possível identificar as principais causas que levam ao 

afastamento. Uma das ações propostas visa à mensuração correta do absenteísmo, pois o atual 

modelo carece de padronização e oculta a real situação do absenteísmo na organização. Sua 

contribuição se dá principalmente através da melhoria na qualidade das informações 

possibilitando assim obter o índice real de absenteísmo indicando o quanto dele é decorrente 

de assaltos, doenças ocupacionais, doenças do trabalho e outras fontes. A outra ação 

corresponde à aplicação de um modelo QVT que envolve, além da melhoria da qualidade de 

vida dos funcionários, melhores condições de segurança e saúde no trabalho. A não 

implantação das ações sugeridas implica na continuidade da ocultação da real situação do 

absenteísmo na organização e possivelmente em aumento constante do número de 

afastamentos. É preciso que se discriminem quais são os motivos que levam a licença INSS 

ou a ocorrência dos acidentes de trabalhado para que se possa identificar o problema mais 

diretamente, para então propor ações mais eficazes.  

 Dessarte, o estudo ressaltou a importância do investimento no capital humano da 

organização através da melhora da qualidade de vida dos servidores como forma de aumentar 

a motivação, a satisfação e a segurança, consequentemente aumentando a produtividade e 

diminuindo o absenteísmo.  
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