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COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: 
A ROTATIVIDADE DE PESSOAL EM FOCO 

Maria de Fátima de Sena e Silva 1 

RESUMO 

O artigo trata o tema da rotatividade de pessoal como parte do comportamento organizacional, apresentan
do modelos que compreendem o ser humano em um processo de tomada de decisões. Tomando por referência 
trabalhos na área, percebeu-se a necessidade de se tratar mais profundamente em estudos futuros a rotatividade 
em sua perspectiva voluntária e involuntária, especialmente no caso brasileiro, um país no qual a grande maioria 
da população tem escassas alternativas de emprego e por isso termina por encontrar outros mecanismos de fuga e 
esquiva que não a demissão. Esses mecanismos, que têm função na vida de trabalho, devem ser considerados 
também em estudos desta natureza. 

Palavras-chave: rotatividade de pessoal, comportamento organizacional, mecanismos de fuga e esquiva. 

Organizational behavior: the question of turnover 

ABSTRACT 

The paper treats the theme of turnover as a part of the organizational behavior. lt presents different turnover 
models that comprehend the human being in a decision making process. Based upon research results in this area 
itconcludes that there is a necessity of approaching more closely this question in future researches in what concerns 
turnover while a intentional or non intentional worker's behavior. In the Brazilian reality it is also necessary to 
analyse the use of avoidance and escape behavior to compensate the difficulty of leaving voluntarily a hardly 
found working place . 

Key-words: turnover, organizational behavior, avoidance and escape strategies. 
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INTRODUÇÃO 

O tema rotatividade de pessoal faz parte da área 
denominada Comportamento Organizacional, que 
STAW (1984) define como sendo "um campo 
interdisciplinar que examina o comportamento dos in
divíduos dentro de situações organizacionais, como 
também a estrutura e comportamento das próprias or
ganizações" (p.628). SCHNEIDER (1985), por seu tur
no, compreende o Comportamento Organizacional 
como sendo "a confluência de estudos individuais, 
grupais e organizacionais procedentes da Psicologia 
Organizacional/Industrial e teorias administrativas e 
organizacionais, com fontes na Psicologia (social e 
psicometria), Sociologia (organizacional, trabalho e 
ocupacional) e Administração (clássica/científica, re
lações humanas)" (p.574). 

Embora o interesse pela conduta do empregado 
no ambiente de trabalho possa ser apontado nas teorias 
administrativas desde o movimento da Administração 
Científica de Taylor e Fayol, é com a sistematização da 
Abordagem Comportamental que o comportamento 
humano nas organizações caracterizou-se como uma 
disciplina, objeto de estudo científico. 

Herdeiros que foram da Escola as Relações Hu
manas, os teóricos comportamentais romperam com as 
condições ingênuas e românticas dos humanistas e apre
sentaram o homem como um organismo que toma de
cisões, resolvendo seus problemas através dos processos 
de percepção e raciocínio, básicos para a compreen
são de seu comportamento nas organizações. 

A análise da rotatividade, como proposta pelos 
modelos aqui apresentados, traz consigo o entendimento 
do ser humano como envolto em um processo de toma
da de decisões. 

O grande número de trabalhos escritos, produzi
dos ao longo dos anos, por pesquisadores oriundos da 
Sociologia, Ciência Política, Economia, Administração 
e Psicologia, apresenta estudos onde a decisão de en
trar, sair ou ficar numa empresa é relacionada com as 
mais diversas variáveis, como os fatores pessoais e 
demográficos, satisfação geral e com aspectos do tra
balho e da organização, características organizacionais, 
grupos ocupacionais, comprometimento, intenções e 
oportunidades alternativas de emprego. 

Embora seja um tema bastante pesquisado, os re
sultados encontrados até então mostram-se confusos 
quanto aos reais antecedentes desse comportamento, 
visto que a vasta literatura existente só agora começa a 
ser organizada, necessitando, inclusive, de uma revi
são crítica das medidas que, normalmente, são utiliza
das para sua avaliação. 

A exigência de se continuar estudando esse as
sunto se justifica pela sua relação com as demais variá
veis presentes em uma organização, quer no sentido de 
afetar e/ou ser afetado por elas, quer pela compreen
são, tanto dos teóricos como dos práticos, que o ho
mem é uma variável determinante do desempenho 
organizacional. 

As instituições de pesquisa, por exemplo, inves
tem constantemente na formação de seus funcionários 
e a manutenção desses quadros qualificados e produti
vos se traduz como manutenção do próprio 
sistema(BORGES-ANDRADE, 1990; CASTRO e 
QUI RI NO, 1991) 

Apresentar os principais modelos utilizados para 
aumentar o nosso entendimento do que pode levar um 
empregado a deixar ou não o emprego é a proposta 
deste artigo, escrito a partir da revisão de I iteratura que 
realizamos, por ocasião de nossa dissertação. 2 

CONCEITOS E PREDITORES DA 
ROTATIVIDADE 

Conceitos e Tipologia 

O comportamento do indivíduo, no que diz res
peito à sua condição de membro de uma organização, 
interessa aos cientistas organizacionais. A rotatividade 
refere-se exatamente à mudança dessa condição de 
membro, podendo de uma maneira geral ser definida 
como o estudo do movimento dos indivíduos com rela
ção às organizações às quais pertence. 

PRICE (1977) define rotatividade como sendo 
"o grau de movimento individual através dos limites 
de um sistema social". É um conceito bastante gené
rico, apresentado como um processo universal para 
todas as organizações. Não especifica a 
direcionalidade desse movimento, quanto à alusão 
se o mesmo representa as aquisições e/ou separações 
ocorridas, nem se é importante o fato delas terem sido 
iniciadas pelo empreendedor ou pelo empregado. 

Num nível mais específico, rotatividade é 
comumente relacionada às saídas (demissões) volun
tárias de organização, inclusive Price tem trabalhado 
mais nessa direção. BLUEDORN (1978) desenvolveu 
uma classificação multidimensional desse comporta
mento de transposição dos limites da organização, pro
curando minimizar a confusão causada pelo uso dos 
significados genérico e específico do conceito de 
rotatividade. 

2 Rotatividade de Pessoal em Instituição Pública: preditores pessoais e relacionados ao trabalho. Dissertação de Mestrado apresentada 
na Universidade de Brasília, 1993. 
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A taxonomia gerada por BLUEDORN (1978) uti
liza duas dimensões básicas da rotatividade, que são a 
direção do movimento que ocorre através das divisas 
do sistema e se este movimento é iniciado ou não pelo 
próprio membro (empregado). O Quadro 1 descreve 
essa taxonomia. 

QUADR01 
A Taxonomia da Rotatividade 

com as outras manifestações de fuga que são o 
absenteísmo, o chegar atrasado, as licenças ou mes
mo algumas formas de mudanças (transferências) que 
os indivíduos procuram na própria organização. 

Pesquisando sobre a variável mobilidade inter
na como uma forma alternativa de saída de uma orga
nização, TODOR (1980, apud JACKOFSKY & PETERS, 
1983) encontrou que rotatividade e transferência 
interna apresentam antecedentes bem similares e 

que realmente o movimento 

Iniciador 
Direção do Movimento 

intraorganizacional tem sido 
utilizado como efetivo mecanis
mo de fuga por indivíduos que 
estão insatisfeitos com sua situa
ção de trabalho. Do 

I 
I 
I 

Movimento Dentro da Organização Fora da Organização Dentro dessa v1sao, 
JACKOFSKY & PETERS (1983) 
trabalham com as seguintes 
definições: 

(admissões) 

O Indivíduo TIPO H 

(Voluntário) 
Adesões 

Voluntárias 

Outros que não 
TIPOIII 

o indivíduo 
Adesões 

Involuntárias 

Fonte: BLUEDORN (1978) 

A direcional idade do movimento aponta se o in
divíduo está aderindo ou se separando da organização 
e a segunda dimensão determina o caráter voluntário 
ou involuntário dessa ação. Cruzando-se essas duas di
mensões, encontram-se quatro tipos de rotatividade: 

Tipo I -Separações Voluntárias 
Tipo 11- Adesões Voluntárias 
Tipo 111- Adesões Involuntárias 
Tipo IV- Separações Involuntárias 

A maioria da pesquisa que utiliza rotatividade 
como variável dependente é preocupada, como já foi 
dito, com o que tem sido identificado, na taxonomia da 
Bluedorn, como Tipo I -Separações Voluntárias. 

MACY & MIRVIS (1983, apud McEVOY & 
CASCIO, 1985) acrescentaram a condição de permanente 
a esse movimento do trabalhador para além das frontei
ras de uma organização. Nesse sentido eles distinguiram 
a rotatividade das dispensas temporárias, faltas e das trans
ferências ou promoções intraorganizacionais. 

Outro conceito muito difundido é a definição 
de rotatividade como uma expressão de fuga do traba
lho (HERZBERG, MAUSNER, PETERSON & CAPWELL, 
1957 apud LYONS, 1972; HILL & TRIST, 1955; MARCH 
& SIMON, 1958; MOBLEY, 1977; PORTER & STEERS, 
1973; RICE & TRIST, 1952), sendo estudado juntamente 

(separações) 

TIPO I 
Separações 
Voluntárias 

TIPO IV 
Separações 

Involuntárias 

• Rotatividade no trabalho: conside
rando a permanência ou a saída de 
um posto de trabalho, pelo movi
mento intra ou interorganizacional. 

• Rotatividade organizacional: em 
termos de estada ou desligamento 
de uma organização. 

Para eles, ambos os movimentos intra e 
interorganizacionais devem ser levados em conta na de
finição do critério de rotatividade. 

Unindo os vários conceitos expostos, encontra
se a noção de deslocamento/mudança/movimento do 
indivíduo, considerando a estrutura de que faz parte. 
Esse movimento, categorizando em termos de voluntá
rio ou involuntário pela ponderação do fato de ter sido 
iniciado ou não pelo empregado, tradicionalmente foi 
sempre avaliado como uma ocorrência nociva à 
afetividade do sistema, necessitando, portanto, ser sus
tado, controlado e reduzido. Nesse enfoque, mais de 
1000 artigos já foram escritos (DALTON, KRACHHARDT 
& PORTER, 1981). 

Recentemente essa suposição axiomática tem 
sido questionada (BOURDEAU, E BERGER, 1985; 
DALTON et alii, 1981; DALTON & TODOR, 1979; 
DALTON et alii; 1982; HOLLEMBECK & WILLIAMS, 
1986; MUCHINSKY & TUTLE, 1979) sugerindo-se que 
o tratamento conservador da rotatividade é que 
maximiza suas conseqüências negativas. Os argumen
tos usados indicam a necessidade de se investigar não 
só a freqüência da rotatividade mas, também, a sua fun
cionalidade ou natureza. Dentro dessa perspectiva, usa
se a seguinte classificação (Quadro 2): 

• Rotatividade funcional: quando a saída 
do empregado interessa à organização; 
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• Rotatividade disfuncional: quando o sis
tema gostaria de reter o empregado que sai. 

Implícita a esta taxonomia encontra-se a apreci
ação do desempenho, feita pela instituição, daqueles 
envolvidos no processo de rotatividade. Se a aborda
gem mais tradicional objetivava sempre a redução da 
freqüência da rotatividade, considerando seu impacto 
na organização, o ponto de vista mais recente propõe 
que esse impacto seja analisado levando-se em conta a 
performance dos que saem e dos que entram. Essas aná
lises fornecem dados mais realistas das conseqüências 
geradoras do impacto da rotatividade. 

QUADR02 
Classificação da Rotatividade quanto a sua Funcionalidade 

metodológicas não poderiam alterar substancialmente a 
magnitude e/ou direção das relações obtidas e, embora 
não rejeitando a hipótese de que a insatisfação causa 
rotatividade, ressaltaram a necessidade de maior rigor na 
escolha e no uso dos instrumentos de medida utilizados. 

Próximos a essas publicações, MARCH & SIMON 
(1958, 1978) expuseram um modelo de rotatividade 
baseado na Teoria do Equilíbrio Organizacional, que é 
essencialmente uma teoria da motivação. São cinco os 
princípios dessa teoria (SIMON, SMITHBURG e 
THOMPSON, 1950, apud MARCH & SIMON, 1978): 

1. Uma organização é um sistema de com
portamentos sociais interligados de nume
rosas pessoas a que denominaremos 
participantes na organização. 

Avaliação da 
Avaliação do Indivíduo pela Organização 

2. Cada participante e cada grupo 
de participante recebe incentivos, 
em troca dos quais faz contribuições 
à organização. 

Organização pelo 
Empregado Positiva Negativa 

Permanência do Empregado é 
Positiva Empregado (Não há Demitido (rotatividade 

3. Todo participante somente man
terá sua participação na organiza
ção enquanto os incentivos que lhe 
são oferecidos forem iguais ou 
maiores (medidos em termos dos 
valores que representam para o 
participante e das alternativas que 
se lhe oferecem) do que as contri
buições que lhes são exigidas. 

rotatividade) funcional) 

Empregado pede Empregado pede 
Negativa Demissão (rotatividade Demissão (rotatividade 

4. As contribuições trazidas pelos 
vários grupos de participantes cons
tituem a frente na qual a organiza-

disfuncional) 
' 

Fonte: Baseado em OALTON et alii, 1982 

Preditores da Rotatividade 

O estudo da rotatividade tem recebido grande 
atenção dentro da Psicologia Industrial/Organizacional. 
Muitas investigações já foram feitas para examinar as 
causas e/ou conseqüências desse comportamento. Atra
vés das várias revisões de literatura já divulgadas, pode 
se ter uma visão geral de todo esse percurso realizado 
pelos cientistas comportamentais. 

Os trabalhos de BRAYFIELD & CROCKETI (1955) 
e de HERZBERG, MAUSNER, PETERSON e CAPWELL 
(1957, apud MOWDAY, PORTER & STEERS, 1982) são 
considerados como as primeiras revisões formais 
publicadas. Ambos os estudos encontram evidências de 
relações significativas entre insatisfação e rotatividade, mas 
notaram que várias análises demonstravam sérios proble
mas metodológicos como, por exemplo, deficiência em 
obter medidas independentes e o uso de instrumentos 
ambíguos e fracamente validados. BRAYFIELD & 
CROCKETI (1955) questionaram se possíveis mudanças 

m Revista de Psicologia, Fortaleza, V.20(2), p. 59-70, jul./dez. 2002 

funcional) 

ção se supre dos incentivos que oferece aos 
participantes. 

5. Donde: a organização será solvente- e 
continuará existindo- somente enquanto 
as contribuições forem suficientes para 
proporcionar incentivos em quantidade 
bastante para induzir à prestação de con
tribuições (p. 123). 

Partindo dessas proposições, o modelo geral de 
participação dos empregados criado por March & Simon 
tem como pressuposto que os incentivos recebidos por 
um indivíduo são maiores que as contribuições feitas por 
ele a uma organização. O balanço incentivos-contribui
ções é influenciado por dois fatores: 

a) Desejabilidade percebida de retirar-se 
da organização (percepção do desejo de 
sair) e 

b) Facilidade percebida de retirada da or
ganização (percepção da facilidade de 
saída). 

Pri 
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A desejabilidade percebida de saída (Fi-
gura 1) é negativamente relacionada com a 
satisfação no trabalho e com a possibilidade per
cebida de transferência intra-organizacional. En
quanto a percepção da facilidade de sair, 

Propensão do 
indivíduo p/ procura 

Visibilidade do indivíduo 

1 é relacionada de forma positiva com o 
número de alternativas percebidas fora 
da organização (Figura 2). 

Volume de atividade Número de organizações 
visíveis 

Caraderísticas pessoais 
dos participantes 

Seis anos após a divulgação desse 
modelo, VROOM (1964, apud MOWDAY 

empresarial 

et alii 1982), revendo sete estudos, também encon
trou relações significativas entre insatisfação com tra
balho e rotatividade. Interpretou esses resultados como 
sendo consistentes com a teoria motivacional da 
valência-expectância. De acordo com essa teoria, os indi
víduos que se encontram atraídos para seus trabalhos so
frem ação de forças motivacionais para permanecer neles. 

Dito de outra forma, Vroom sugeriu que a proba
bilidade de alguém abandonar o emprego seria uma 
função da diferença entre as forças para ficar e as para 
sair. Os níveis de satisfação revelariam, portanto, as for
ças para a permanência. já as forças para a saída sofre
riam influência dos objetivos que o trabalhador não 
consegue atingir na posição atual e da expectativa que 
esses objetivos possam ser satisfeitos alhures. 

Em 1967, uma revisão feita por SCHUH (1967) 
analisou as pesquisas de predição da rotatividade, reali
zadas especificamente através de inventários vocacionais 
e de personalidade e por meio de informações biográfi
cas. Nesse estudo, nenhuma relação consistente foi en
contrada entre rotatividade e os escores nos testes de 
inteligência, escalas de atitude ou de personalidade, mas 
surgiram evidências de que inventários de interesse 
vocacional e as informações biográficas podem ser usa
dos com precisão para prever a rotavidade. 

Número de alternativas 
percebidas extra-

L_ 

..... 
organizacionais 

Facilidade percebida de 
retirada da organização 

Figura 2 

Principais fatores que afetam a percepção da facilidade de 
sair da organização (MARCH & SIMON, 1958) 

Fechando a década de 60, STOIKOV & 
RAIMON (1968), diferenciando-se das linhas de pes
quisa anteriores que davam maior ênfase às variá
veis psicológicas presentes no processo de abandono 
do emprego, estudaram o papel dos fatores econô
micos neste processo e concluíram que as recom
pensas financeiras afetam bastante a rotatividade 
quando a economia está em ascensão. Isto significa 
dizer que a mobilidade no trabalho aumenta nos 

períodos de prosperidade eco

Con 
co 

ormidade da função Previsibilidade dos fatores Compatibilidade da 

nômica e diminui nos momen
tos de crise. 

Os anos 70 foram de grande im
portância para a pesquisa da 
rotatividade. PORTER & STEERS 
(1973) examinaram criticamente cer-

m a auto-imagem instrumentais da função função com outros papéis 

..v 
Satisfação com 

~ a função 

'" Desejabilidade percebida 
de retirar-se da 
organização / 

""' 
Figura 1 

Tamanho da 
organização 

l 
Possibilidade percebida 
de transferência dentro 

da organização 

I 

0 artigos revendo o papel da satisfação 
mo trabalho no comportamento de aban
emprego e categorizaram a literatura 
o com os fatores que também poderi
a r esse comportamento: fatores 
cionais, do ambiente imediato de tra
e conteúdo do trabalho e pessoais. 
aneira geral, satisfação global com o 
relacionou-se consistente e inversa

Principais fatores que afetam a desejabilidade percebida de 
retirada da organização (MARCH & SIMON, 1958) 

om a decisão de sair, mas a magnitu
de da relação encontrada (em média .25) apontou para 
a existência de outras variáveis atuando nesse processo 
decisório. Satisfação no trabalho foi considerada aqui 
como a soma das expectativas do indivíduo realizadas 
no emprego. 
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Focalizando as variáveis que poderiam compor 
as expectativas dos empregados, os autores concluí
ram que elas pertenciam às quatro categorias propos
tas para analisar a literatura. Portanto, constataram a 
relação da rotatividade com fatores ligados à estrutura 
organizacional (pagamento, políticas promocionais), ao 
ambiente imediato de trabalho (estilo de supervisão, 
relações com os pares, tamanho da unidade de traba
lho), ao trabalho em si (natureza das exigências do tra
balho) e ao próprio indivíduo (idade, estabilidade). De 
certa forma, a presença dessas novas relações poderia 
justificar a correlação média de .25 encontrada entre 
satisfação global e rotatividade. 

Baseados nesta revisão, esses autores sugeriram 
que, nos estudos futuros, maior atenção fosse dada ao 
processo pelo qual passa o indivíduo ao decidir ficar 
ou sair de um emprego, visto que apenas a constatação 
que a insatisfação leva à rotatividade não auxilia no 
entendimento do que realmente ocorre. 

Ainda em 1973, PETTMAN (1973, apud 
MOWDAY et alii, 1982) publicou uma revisão de estu
dos relacionados ao modelo apresentado por March e 
Simon em 1958, mas afirmou que, devido a questões 
como pobreza metodológica, diversidade dos métodos 
para o cálculo da rotatividade e carência de uma abor
dagem rigorosa nos delineamentos das pesquisas, foi 
impossível uma análise mais clara e precisa do modelo. 
Mesmo assim, com resultados contraditórios, alguns as
pectos desse modelo encontraram suporte moderado. 

Pagamento 
~ 

+ 

Integração + 
Oportunidade 

Comunic. Instrumental r:t:'" 

+ 
~ Satisfação -L:) 

Comunicação Formal 
~ 

+ 

Centralização ~ 

Figura 3 

Relações entre as variáveis determinantes, intervenientes e 
rotatividade (PRICE, 1977) 
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Um marco decisivo na pesquisa sobre rotatividade 

foi o ano de 1977, com três trabalhos relevantes. 

PRICE (1977), partindo de uma perspectiva so

ciológica, investigou as várias definições e forma de 

medir a rotatividade, propôs um modelo teórico para 
explicá-la (Figura 3) e discutiu seu impacto nas orga
nizações. 

Trabalhando com a relação satisfação versus 
rotatividade, PRICE (1977) afirmou que as oportunida

des de emprego afetam essa relação e que satisfação, 

por sua vez, é determinada por fatores existentes no 

contexto organizacional (pagamento, integração, comu

nicação instrumental e formal e centralização). Quanto 

às conseqüências, deu importante contribuição ao con

cluir que, se por um lado a rotatividade pode prejudi
car a efetividade da organização (baixa satisfação e 
integração dos que permanecem, custos de 

recolocação), por outro lado pode facilitá-la (maior ino

vação), necessitando, portanto, ser melhor estudada 

neste aspecto. 

Um outro trabalho divulgado em 1977 foi o de 
Forrest, Cummings e Johnson que, retomando o pressu

posto sugerido por VROOM (1964), utilizaram a teoria 
da valência/expectância, incorporando forças econô

micas e psicológicas que melhor poderiam explicar o 
desejo dos empregados de permanecerem ou não como 
membros de um organização. 

Ligaç 

A terceira publicação de 1977 foi o modelo das 

ões Intermediárias elaborado por MOBLEY 

7) (Figura 4). Seu objetivo foi o de tornar mais 

reensíveis as relações entre rotatividade e satis
fação que, embora significantec;, não eram 

muito consistentes, demonstrando que 
outras variáveis poderiam estar me

diando essas ligações. Essa mes

ma preocupação já havia sido 

externada por PORTER & 

STEERS (1973). 

(197 

comp 

são d 

Rotatividade 
O modelo das Liga

ções Intermediárias propôs 
as várias etapas pelas quais 

passa um indivíduo no pro
cesso de tomada de deci-

e ficar ou sair de um emprego. O ponto central 

dessa proposta foi a ênfase dada à intenção de sair 

como sendo a preditora imediata da rotatividade. Essa 

hipótese, originada de FISHBEIN (1967), foi corrobo

rada em trabalhos posteriores, inclusive pelo próprio 
MOB LEY juntamente com HORN ER & 
HOLLINGSWORTH (1978), quando testaram o mo

delo em uma instituição hospitalar. 
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Ar:-: Avaliação do trabalho atual 

I -.v 
I 

B I : . Satisfação I Insatisfação 
-.- experenciada no trabalho 
I . 
I . -.v 

CL :·~ Pensamento de sair 
I . -.v 

DI Avaliação da utilidade 
I da procura e dos custos 
r-:- esperados da saída 
I -.v 
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Intenção de procurar E I 
I alternativas 
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F I Procura de alternativas 
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Comparação das alternativas HL - com o trabalho atual 

I 
-.v 

Intenções de sair I ficar 

-.v 
J I Sair I Ficar 

Figura 4 

I 

I 

I 

a. variáveis pessoais e demográficas; 

b. satisfação global; 

c. fatores do ambiente de trabalho 

. Formas alternativas de fuga e da organização; 
Absenteismo, passividade d. fatores relacionados ao conteú-

. Fatores não relacionados 
ao trabalho podem estimu
lar a intenção de buscar ai-
ternativas. 

do do trabalho; 

e. fatores do ambiente externo; 

f. agrupamentos ocupacionais; 

g. construtos desenvolvidos recen

temente e 

h. estudos multivariados. 

As conclusões indicaram que 
as variáveis idade, estabilidade, sa
tisfação global, conteúdo do traba
lho, intenções de permanecer no 

.~lte:nativas_altam_e~te vi- trabalho e comprometimento 
SIVels ou nao solicitadas organizacional são consistentes e 
podem estimular a avali- . t 1 • d ' _ 1nversamen e re ac1ona as a 
açao. · "d d b I rotat1v1 a e, em ora, gera mente, 

. Uma alternativa pode ser menos que 20% da variância des-
a saída do mercado. se comportamento tenha sido ex

plicado. Como responsáveis por 
esse fato, foram apontadas a au
sência de um modelo teórico mais 
complexo, a falha dos estudos em 

. Comportamento 
impulsivo. 

não considerarem o papel da dis
ponibilidade de alternativas de 
emprego e a carência de pesqui-
sas multivariadas e longitudinais. 

Modelo das Ligações Intermediárias: o processo de decisão 
em rotatividade (MOBLEY, 1977) 

Na versão proposta para o modelo das Ligações 
Intermediárias, a intenção de sair foi considerada como 
precursora imediata do comportamento de saída, sen
do determinada primariamente pela satisfação, pela atra-

Os dados dessa pesquisa demonstraram que sa
tisfação no emprego influenciaria indiretamente a 
rotatividade através do pensamento de sair, de procu
rar alternativas de emprego, da avaliação dessas alter
nativas e da intenção de sair. Esta constatação reforçou 
a importância e a prioridade dos objetivos e intenções 
nos modelos que se propuserem a examinar o com
portamento organizacional. 

Logo em seguida, MOBLEY, GRIFFETH, HAND 
e MEGLINO (1979) apresentaram uma análise das revi
sões feitas por PORTE R & STEERS (1973) e PRICE (1977), 
procurando, inclusive, atualizá-las. Baseados na bibli
ografia pesquisada, sugeriram uma versão mais elabo
rada para o modelo de MOBLEY (1977). A literatura foi 
analisada dentro de oito categorias: 

ção pelo trabalho atual e pela atração pelo trabalho ou 
papéis alternativos. Como antecedentes da satisfação e 
atração foram consideradas as variáveis organizacionais, 
econômicas e pessoais que influenciam os valores, per
cepções e expectativas dos sujeitos. 

No mesmo ano de 1979, MUCHINSKY e TUTILE 
(1979) reviram cerca de 150 estudos, examinando-os 
dentro de grandes categorias e encontraram relações 
bastantes expressivas entre rotatividade e variáveis per
tencentes a fatores atitudinais, biográficos, pessoais e 
relacionados ao trabalho. Encontraram também evidên
cias muito fortes sobre a importância do realismo das 
expectativas que o indivíduo traz para o emprego e da 
realização das mesmas no processo de redução da 
rotatividade. 

Como em outras revisões, os autores desta real
çaram suas preocupações com questões metodológicas 
encontradas nos artigos revistos. Dentro destas ques
tões estão as formas como a rotatividade é medida, a 
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falha em separar rotatividade voluntária da involuntária 
e uma suposição implícita de que toda rotatividade é 
necessariamente disfuncional. 

No início de 80, STEERS & MOWDAY (1981, 
apud MOWDAY, PORTER & STEERS, 1982) expuse
ram um complexo modelo, procurando sumarizar 
todo o trabalho teórico e empírico existente na área 
da rotatividade. O modelo é formado por três gran
des eixos: 

a. expectativas e atitudes relativas 
ao trabalho; 

b. atitudes relativas ao trabalho e 
intenção de sair e 

c. intenção de sai" alternativas dis
poníveis e rotatividade. 

No primeiro eixo encontram-se as expectativas 
e valores presentes no indivíduo e que são influencia
dos, no mínimo, por três fatores: 

a. características individuais- que inclu
em ocupação, educação, idade, estabili
dade, responsabilidade família" nível de 
rendimento da família, ética pessoal, ex
periências prévias de trabalho e persona
lidade (FEDER/CO, FEDER/CO & 
LUNDQUJST, 197_6; HINES, 1973; 
MOBLEY et alii, 1978; PORTE R & STEERS, 
1973; WATERS, ROACH e WATERS, 
1976). Características como essas influen
ciariam o que o indivíduo deve valorizar 
e esperar do seu trabalho; 

b. informação disponível sobre o traba
lho e a organização - a literatura tem 
apontado para o fato de que quando as 
pessoas possuem uma maior informação 
sobre as alternativas de trabalho, no senti
do de conhecê-las melho" elas escolhem 
com mais certeza, desenvolvendo expec
tativas mais realísticas que, por conseguin
te, serão mais facilmente atendidas 
(WANOUS, 1977); 

c. oportunidades alternativas de empre
go- de maneira geral, quando o mercado 
oferece um maior número de oportunida
des de emprego, o indivíduo torna-se mais 
exigente no exame de sua atual ocupação 
e do próprio mercado (PFEFER & LAWLER, 
1980). Além da disponibilidade de alter
nativas, a atratividade dessas alternativas 
e o tempo de serviço do empregado tam
bém influenciariam nessa avaliação 
(PORTER & STEERS, 1973). 
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Ainda no primeiro eixo do modelo, as expectati
vas e valores do indivíduo relacionar-se-iam às atitudes 
que ele apresenta quanto ao seu emprego, ou seja: suas 
respostas afetivas, onde estão incluídos a satisfação, o 
envolvimento e o comprometimento organizacional. 

Estas respostas provêm da interação das expectati
vas relacionadas ao trabalho com as experiências e carac
terísticas organizacionais e com o nível de desempenho 
do empregado. Quanto mais as experiências institucionais 
dele são congruentes com o que ele espera, maior é a 
propensão de sentir-se satisfeito e desejoso de continuar 
na instituição (MUCHINSKY & TUTILE, 1979; PORTER 
& STEERS, 1973). 

Pesquisas têm sugerido que o desempenho do 
empregado age sobre suas atitudes e, conseqüentemen
te, sobre sua decisão de saída ou não do emprego 
(MARSH & MANNARI, 1977; SPENCER & STEERS, 1981 ). 

O segundo eixo do modelo analisa a relação entre 
as atitudes do empregado e o seu desejo e intenção de 
sair ou permanecer na empresa. Antecedendo às inten
ções, estão as respostas afetivas do empregado e outros 
fatores não relacionados diretamente ao trabalho, como, 
por exemplo, necessidades de esposa e filhos e ativida
des comunitárias, sociais e políticas (SUSSMAN & 
COGSWELL, 1971 ). 

No último eixo, a relação entre intenção de 
sair e o comportamento de saída (rotatividade) é 
examinada, demonstrando que este é influenciado 
pela combinação da intenção de sair com a 
disponibilidade de outras possíveis colocações. 
Quando a disponibilidade dessas alternativas é 
escassa, o indivíduo pode optar por outras formas 
de acomodação e/ou fuga do emprego que não a 
sua saída imediata, ou mesmo reavaliar todo o 
processo de tomada de decisão. 

Como seus antecessores, STEERS & MOWDAY 
(1981) ofereceram um arcabouço conceitual amplo que 
contemplou a pesquisa empírica existente na área. O 
modelo desenvolvido por eles (Figura 5), apresenta se
melhanças e diferenças com os trabalhos expostos an
teriormente. 

PRINCE (1977), por exemplo, propôs que a 
interação entre satisfação e oportunidades de emprego é 
o antecedente imediato da saída do empregado. Tam
bém afirmou que os determinantes primários da satisfa
ção são as variáveis pagamento, integração, 
comunicação formal, comunicação instrumental e cen
tralização. As considerações de Steers e Mowday sobre 
satisfação e oportunidades são consistentes com o traba
lho de Price. Seu construto de experiências e caracterís
ticas organizacionais parece ser teoricamente 
semelhante ao que Price chama de variáveis contextuais. 
Mas, diferentemente de Price, Steers e Mowday propu
seram que a saída do empregado é antecedida imedia-
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tamente pela interação da intenção de sair com as opor
tunidades alternativas de emprego. E que experiências 
e características organizacionais influenciam satisfa
ção como parte da interação envolvendo expectativas 
e valores relacionados ao trabalho e o nível de desem
penho do empregado. 

Comparado ao modelo de MOBLEY (1977), que 
expôs um processo detalhado de passos intermediários 
entre satisfação do empregado e sua subseqüente saída 
da organização, o trabalho de STEERS & MOWDAY 
(1981) assemelha-se em vários aspectos, mas apresenta 
uma diferença importante quando sugere que a 
intenção de sair é anterior ao processo de busca de 
alternativas de emprego. MOBLEY (1977) teorizou 
justamente o contrário, quando priorizou as intenções 
como antecedentes imediatos do comportamento 
(como hipotetizou Fishbein). 

3. lnfonnações disponíveis 
sobre trabalho e organi
zação 

t 
2. Valores e expectativas 

relacionadas ao tra
balho 

6. Experiências e caracte
rísticas organizacionais 

8. Resposta afetiva 
relacionada ao tra
balho 

da satisfação: envolvimento e comprometimento. Quar
to, deram maior ênfase ao fatores não ligados ao traba
lho como variáveis que atuam nas intenções de sair do 
empregado e, por último, reconheceram que o indiví
duo pode tentar mudar a situação antes de deixar defi
nitivamente a instituição. 

Com essas contribuições, novas frentes de pes
quisas foram abertas e estudos testando esse ou aque
le modelo, ou mesmo correlacionando variáveis 
isoladamente, continuaram sendo realizados e pu
blicados. 

Em 1986, Cotton e Tuttle divulgaram uma meta
análise onde trabalharam com mais de 120 grupos de 
dados. Os resultados indicaram que quase todas as 26 
variáveis estudadas relacionaram-se à rotatividade. 

Os possíveis correlatos deste comportamento, 
selecionados da literatura, foram classificados em: 

1 O. Influências não rela
cionadas ao trabalho, 
para sair ou ficar 

---?I 11. ~esej~/intenção de 
sa1r ou f1car 

--1t 

-7 
14. Ficar ou 

sair 

1. Características 
individuais 

7. Nível de desempenho 
no trabalho 

9. lnfonnações dispo
níveis sobre traba
lho e organização 

12. Procura de alter
nativas preferidas 

4. Oportunidade alterna
tivas de trabalho 

5. Condição econômicos 
do mercado 

Figura 5 

13. Modos alter
nativos de aco
modação 

Modelo de Rotatividade Voluntária STERRS e MOWDAY, 1981 

O modelo de STEERS & MOWDAY (1981) con
tém propriedades que são exclusivas dele (MOWDAY 
et alii, 1982). Primeiro, eles reconheceram explicita
mente o papel da informação disponível sobre a orga
nização e o trabalho em vista. Segundo, introduziram o 
nível de desempenho do empregado como um fator de 
influência em suas respostas afetivas. Terceiro, consi
deraram outras atitudes relacionadas ao trabalho além 

a. fatores externos, 

b. fatores relacionados ao trabalho e 

c. características pessoais do emprego 

Algumas variáveis tiveram que ser abandonadas 
por falta de mais estudos que as explorassem. O Qua
dro 3 apresenta todas as que foram pesquisadas. 
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Quadro 3 

Correlatos da Rotatividade 
CONCLUSÃO 

Fatores Externos Fatores Relacionados 
ao trabalho 

Fatores Pessoais 

A compreensão do homem como 
um possível tomador de decisões faz emer
gir uma questão relevante na literatura so
bre rotatividade de pessoal, que é o caráter 
voluntário e involuntário dessas resoluções. 
A maioria das pesquisas realizadas apre
senta dados sobre as separações voluntári
as, mas não deixa claro a real qualidade 
dessas separações nem informa a maneira 
como acontecem. 

Percepções de Emprego Pagamento Idade 

Taxa de Desemprego Desempenho Estabilidade 

Taxa de Contratação Clareza de Papel Sexo 

Receptividade da Tarefa Informações biográficas: 

Satisfação Geral Educação 

Satisfação com Pagamento Estado civil 

Satisfação com Trabalho em si N2 dependentes 
Desligamento voluntário significa 

desligamento iniciado pelo empregado 
(BLUEDORN, 1978). Porém são muitos os 
casos em que a decisão final é do emprega
do, mas o processo teve seu início por conta 
do empregador. Todo o Programa de Demis· 
são Voluntária (PVD) criado, nestes últimos 
anos, pelo Governo Federal, pode servir de 
exemplo para este caso. 

Satisfação com os pares Habilidades e aptidões 

Satisfação com a supervisão Inteligência 

Satisfação com a oportunidade Intenções comportamentais 

promocional 

Comprometimento 

Fonte: COTION e TUTILE, 1986. 

Quanto aos fatores externos, percepções de em
prego e presença do sindicato apresentaram uma forte 
relação com rotatividade, sendo a primeira positiva e a 
segunda negativa. Taxa de desemprego apresentou uma 
relação negativa moderada e taxa de contratação vin
culou-se, de forma positiva embora fracamente, à deci
são de sair do empregado. 

Nos fatores relacionados ao trabalho, pagamen
to, satisfação geral, satisfação com o trabalho em si, 
satisfação com o pagamento, satisfação com supervi
são e comprometimento organizacional produziram 
uma meta-análise altamente significante, indicando 
que são firme e negativamente ligados à rotatividade. 
Desempenho, satisfação com os pares, satisfação com 
oportunidades promocionais e clareza de papel mos
traram também uma relação negativa com a 
rotatividade, embora mais moderada. Repetividade 
da tarefa apresentou uma relação positiva, mas bas
tante tênue. 

As variáveis pessoais que mostraram ligações 
mais significativas foram idade, sexo, estabilidade, 
expectativas satisfeitas e intenções comportamentais. 
Estado civil, aptidão e habilidade produziram relações 
pouco consistentes e a meta-análise não encontrou 
nenhuma vinculação entre inteligência e rotatividade. 

Completando esse estudo, Cotton e Tuttle obser
varam que mediando muitas dessas relações encontra
das estavam outras variáveis, como a população 
estudada, o tipo de organização em que ocorreu a 
rotatividade, a nacionalidade dos empregados e mes
mo a época em que a pesquisa foi realizada. 
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As diferenças entre rotatividade voluntá
ria e involuntária precisam ser melhor 

investigadas e determinadas em eventos futuros. Como 
também investigações posteriores devem insistir em 
análises longitudinais que possam realmente estudar 
rotatividade como um processo. Os modelos de 
MOBLEY (1977) e STEERS et alii (1981) são adequados 
para essa finalidade. Um exame detalhado nesse sen
tido necessita de avaliações quantitativas e qualitati
vas, repetidas durante um certo período de tempo para 
que os sujeitos possam ser acompanhados em suas per· 
cepções sobre si mesmo, sobre a organização e sobre 
o mercado externo, entre outros fatores. 

No Brasil, um país de grandes desigualdades 
sociais, economia instável e um exército crescente de 
desempregados, mui to se tem que aprender do caminho 
que percorre um indivíduo até abandonar o emprego. 
Como, para grande maioria da nossa população, as 
alternativas de emprego no mercado de trabalho são 
escassas, outros mecanismos de fuga e esquiva, que não 
a demissão, devem ser amplamente utilizados pelos 
trabalhadores. Esses mecanismos devem se tornar, cada 
vez mais, objeto de estudo para os pesquisadores do 
comportamento dos indivíduos nas organizações 
brasileiras. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BORGES- ANDRADE, j. E., CAMESCHI, C. E. e XAVI ER, 

O. S. (1990). Comprometimento organizacional em 

instituição de pesquisa: diferenças entre meio e fim. 

Revista de Administração, São Paulo, vol. 25, n2 4, 

pp. 29-43, outubro/dezembro. 

H 

H 



rva 

no 
e r-
. o
ter 

=s. 
'e-
ri
de 
ira 

c a 
do 
os 

\a-
1ta 
liS

IOS 

de 

tá
or 
no 
~m 

lar 
de 
los 
~n

lti-

1ra 
er
>re 

les 
de 
h o 
\0, 
as 
ão 
ão 
los 
da 
do 
•es 

:R, 

em 

im. 

' 4, 

Revista de Psicologia Maria de Fátima de Sena e Silva -------------------------------------------------------------

BRAYFIELD, A . H . e CROPCKETT, W. H. (1955). 
Employee Attitudes and Employee Performance. 
Psychological Bulletin, vol. 52, pp. 396-424. 

BLUEDORN, A. C. (1978). A Taxonomy of Turnover . 
Academyof Management Review, vol. 3, pp. 647-651. 

BOUDREAU, J. W. e BERGER, C. J. (1985a). Decision
Theoretical Utilitey Analysis Applied to Employee 
Separations and Acquisitions. )ournal of Apllied 
Psychology, vol. 70, pp. 581-612. 

CASTRO, A. M. G., e QUIRINO, T. R. (1991). Tempos 
difíceis: redução de quadro numa instituição de ciên
cia e tecnologia. Revista de Administração, São Pau
lo, vol. 27, n2 2, pp. 82-90, abril/junho. 

COTTON, J. L. e TUTLLE, J. M. (1986). Employee 
Turnover : A Meta-Analysis and Review with 
lmplications for Research. Academy of Management 
Review, vol. 11 pp. 55-70. 

DALTON, D. R., KRACKHARDT, D. M. e PORTER, L. 
W. (1981 ). Functional Turnover: An Empirical 
Assessment. journal of Applied Psychology, vol. 66, 
n2 6, pp. 716-721. 

DALTON, D . R., TODOR, W. D . e KRACKHARDT, D . 
M. (1982) . Turnover Overstated: The Functional 
Taxonomy. Academy of Management Review. vol. 7, 
pp. 117-123. 

DALTON, D. R., TODOR, W. D. (1979). Turnover: A 
Lucrative Hard Dollar Phenomenon. Academy of 
Management Review. vol. 7, pp. 212-218. 

FISHBEIN, M . (1967). Readings in Attitude Theory and 
Measurement. New York. Wiley. 

FEDERICO, J. M., FEDERICO, P. e LUNDQUIST, g. w. 
(1976). Predicting Women's Turnover as Function of 
Extent of Met Salary Expectations and Biodemographic 
Data. Personnel Psychology, vol. 29, pp. 559-566. 

HERZBERG, F., MAUSNER, B., PETERSON, R. e 
CAPWELL, D. (1957). Job Attitudes: Review for 
Research and Opinion, APUD LYONS, T. F. (1972). 
Turnover and Absenteeism: A Review of Relationship 
and Shared Correlates. Personnel Psychology, vol. 25, 
pp. 271-281. 

HERZBERG, F. MAUSNER, B. PETERSON, R. e 
CAPWELL, D. (1957) Job Attitudes : Review of 
Research and Opinion, Apud MOWDAY, R. T., 
PORTER, L. W. e STEERS, R.M. (1982). Employee 
Organization Linkages: The Psychology of 
Commitment, Absenteeism and Turno ver. New York: 
Academic Press. 

HILL, J. M . e TRIST, E. L. (1955). Changes in Accidents 
and Other Absences with Lenght of Service. Human 
Relations, vol. 8, pp. 121-152. 

HOLLENBECK, J. R e WILLIAMS, C. R. (1986). Turnover 
Functionality Versus Turnover Frequency: A Note on 
Work Attitudes and Organizational Effectiveness. )ou mal 
of Applied Psychology, vol. 71, n2 4, pp. 606-611. 

HINES, G. H. (1973). Achievement Motivation, 
Occupations, and Labor Turnover in New Zealand. 
)ournal of Applied Psychology, vol. 58, pp. 313-317. 

JACKOFSKY, E. F. e PETERS, L. H. (1983a). Job Turnover 
Versus Company Turnover. Reassessemt of the March 
and Simon Participation Hypothesis. )ournal of Applied 
Psychology, vol. 68, n2 3, pp. 490-95. 

JACKOFSKY, E. F. (1984). Turnover and Job Performance: 
An lntegrated Process Model. Academy of 
Management Rewiew, vol. 9, pp. 74-83 . 

LANCE, C. E. Job Performance as a moderator of the 
Satisfation - Turnover perspectives . journal of 
Organizational Behavior, vol. 9, pp. 271 -280. 

MACY, B. A. e MIRVIS, P. H. (1983). Assessing Rates 
and Cost of Individual Work Behaviors, Apud 
McEVOY, G. M. e CASCIO, W. F. (1985). Strategies 
for Reducing Employee Turnover. journal of Applied 
Psychology, vol 70, pp. 342-353. 

MARCH, J. G. e SIMON, A. H. (1978). Teoria das orga
nizações. Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio Vargas. 

MARTIN, T. N., PRICE, J. L. e MÜELLER, C. W. (1981 ). 
Job Performance and Turnover. )ournal of Applied 
Psychology, vol. 66, pp. 116-119. 

MOBLEY, W. H. (1977). lntermediate Linkages in the 
Relationship between Job Satisfaction and Employee 
Turnover. )ournal of Applied Psychology, vol. 62, pp. 
237-40. 

MOBLEY, W. H., GRIFFETH, R. W., HAND, H . H e 
MEGLINO, B. M. (1979). Review and Conceptual 
Analysis of the Employee Turnover Proc ess . 
Psychological Bulletin, vol. 86, pp. 493-522. 

MOBLEY, W. H ., HORNER, S. e HOLLINGSWORTH, 
A. (1978). An Evaluation of the Precursors of Hospital 
Employee Turnover. )ournal of Applied Psychology, 
vol. 63, pp. 408-414. 

MUCHINSKY, P. M. e TUTTLE, M . L. (1979). Employee 
Turnover: An Empirical and Methodological 
Assessment. journal of Vocational Behavior, vol. 14, 
pp. 43-77. 

MARSH. R. e MANNARI, J. (1977). Organizational 
Commitment and Turnover: A Predictive Study. 
Administrative Science Quartely, vol. 22, pp. 57-75 . 

NEWMAN, J. E. (1974). Predicting Absenteeism and 
Turnover: A Field comparison of Fishbein's Model and 
Traditional Job Attitude Measures. )ournal of applied 
Psychology, vol 59, pp. 610-615. 

PRICE, I, (1977). The Study ofTurnover. Ames, lowa State 
Univ Press. 

PORTER, L. W. e STEERS, R. M. (1973). Organizational, 
Work and Personal Factors in Employee Turnover and 
Absenteeism. Psychological Bulletin, vol. 80, pp. 151 -
176. 

PETTMAN, B. O . (1973). Some Factors lnfluecing Labor 
Turnover: A Review of Research Literature, APU D 

Revista de Psicologia, Fortaleza, V.20(2), p. 59·70, jul./dez. 2002 DI 



Revista de Psicologia Maria de Fátima de Sena e Silva -------------------------------------------------------------

MOWDAY, R. T., PORTER, L. W. e STEERS, R. M. 
(1982). Employee Organization Linkages: The 
Psychology of Commitment, Absenteeism and 
Turnover. New York: Academic Press. 

PFEFER, j. e LAWLER, j. (1980). The Effects of job 
Alternatives, Extrinsic Rewards, and Commitment on 
Satisfaction with the Organization: A Field Example 
of the lnsufficient justification Paradigm. 
Administrative Science Quartely, vol. 25, pp. 38-56. 

RICE, A. K. e TRIST, E. L. (1952). lnstitutional and 
Subinstitutional Determinants of Change in Labor 
Turnover. Human Relations, vol. 5 pp. 347-372. 

STAW, B. M . (1984) . Organizational Behavior: A 
Review and Reformulation of the Field's Outcome 
Variables. Annual Review of Psychology, vol. 35, pp. 
627-66. 

STEERS, R. M. e MOWDAY, R. (1981 ). Employee 
Turnover and Postdecisional Accommodation Pro
cesses, APUD MOWDAY, R. T., PORTER, L. W. e 
STEERS, r. m. (1982). Employee Organization 
Linkages: The Psychology of Commitment, 
Absenteeism and Turnover. New York: Academic 
Press. 

SPENCER, D. G. e STEERS, R. M. (1981 ). Performance 
as a Moderator of the Job Satisfaction - Turnover 
Relationship. journal of Applied Psychology, vol. 66, 
pp. 511-514. 

m Revista de Psicologia, Fortaleza, V.20(2), p. 59-70, jul./dez. 2002 

SUSSUMAN, M. B. e COGSWELL, B. E. (1971 ). Family 
lnfluences on job Movement. Human Relations, vol 
24, pp. 477-487. 

SCHUH, A. (1967). The Predictability of Employee 
Turnover: A Review of the Literature. Personnel 
Psychology, vol. 20, pp. 133-152. 

SCHNEIDER, B. (1985). Organizational Behavior. 
Annual Review of Psychology, vol. 36, pp. 573-611. 

STOIKOV, V. e RAIMON, R. L. (1968) . Determinants 
of Differences in the Quit Rate among lndustries. 
American Economic Review, vol. 58, pp. 1283-1298. 

STORCK, V. S. (1992). A reforma administrativa do Go
verno Collor. Revista de Administração, São Paulo, 
vol. 27, nº 3, pp. 66-77, julho/setembro. 

TODO R, W. D. (1980). A Movement Paradox: Turnover, 
Transfer? APUD IACKOFSKY, E. F. e PETERS, L. H. 
(1983). job Turnover Versus Company Turnover: 
Reassessment of the March and Simon Participation 
Hypothesis. }ournal of Applied Psychology, vol. 68, 
nº 3, pp. 490-495. 

WANOUS. I. P. (1977). Organizational Entry: 
Newcomers Moving from Outside to lnside . 
Psycological Bulletin, vol. 84, pp. 601-618. 

WATERS, L. K.; ROACH, D. e WATERS, C. W. (1976). 
Estimative of future tenure, satisfaction, and 
biographical variables as predictors of termination . 
Personnel Psychology, vol. 29, pp. 56-60. 


