
ABSENTEISMO 

0 Departamento Administrativo do BNDE realizou es-
tudo, corn pioneirismo no servico p'iblico brasileiro, sabre 
faltas e ausencias ac trabalho, suas causas e repercussoes no 
esforco da coletividade. A partir dai, foi possivel oferecer, 
Administragdo da Casa, urn metodo de avaliagdo do onus cau-
sado pelo absenteism .o e sugesteies que permitiram implantar 
urn eficiente controle que, no caso do BNDE, vern surtindo 
bons resultados, com sensiveis reflexes no desempenho fun-
cional . 

0 trabalho em questa° é a seguir transcrito em sua Inte-
gra, corn o proposito de oferecer aos administradores de 
pessoal, subsidios para solugaes de casos semelhante em areas 
sob sua responsabilidade. 

I — MARCHA DE ABSENTEISMO 
NO BNDE, DE MARCO DE 1967 
A ABRIL DE 1969 

Os estudos sabre absenteismo no 
Banco comegaram em novembro de 
1964. Ao analisar os relatorios dos De-
partamentos, de novembro a dezembro 
de 1966, o Conselheiro Luiz Vicente 
Belfort de Ouro Preto assinalou acres-
cimo dos referidos indices e o assunto, 
por determinagdo do Conselho de 
Administragao, voltou a ser objeto de 
novos estudos pelo Departamento 
Administrativo que, em marco de 1967,  

produziu um relatorio sabre absenteis-
mo. Ate enta,o, o indite era calculado 
com base na relagdo simples: 

DIAS PERDIDOS 
I _ 
A 	N.° DE FUNCIONARIOS 

A partir do novo estudo, o D.A. in-
troduziu a unidade composta "ho-
mens/dias" (H/d) e passou a utilizar, 
no calculo daquele indite, a formula 
recomendada pelo Bureau de Estatis-
Vca do Trabalho do govern() norte-
am ericano : 
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H/d PERDIDOS 
I 
A H/d PERDIDOS H/d TRABALHADOS 

Conquanto a formula adquirisse 
maior consistencia, os indices conti-
nuaram ainda a ser globais, incluindo 
no cOmputo as faltas nao justificadas, 
as justificadas por qualquer motivo e 
as licengas para tratamento de saUde. 
Posteriormente, adicionaram-se outros 
tipos de afastamento, a falta de uma 
definigao precisa do conceito de absen-
teismo, coisa realmente dificil de 
obter-se ate porque a literatura sobre 
o assunto é vacilante neste ponto, 
coma veremos na segunda parte do 
presente trabalho. 

Com tais criterios, a marcha hist& 
rica dos indices de absenteismo espe-
lha-se no quadro seguinte: 

QUADRO I 

fNDICES DE ABSENTEfSMO 
NO BNDE (*) 

MESES I 1 9 6 7 1 9 6 8 	1 9 6 9 

J 2,40 0,39 

F 2,63 1,31 

M 2,75 1,36 0,51 

A 1 2,84 1,28 0,79 

M 2,48 1,59 

J 2,52 1,63 

J 2,11 0,81 

A I 1,79 1,53 - 

S 1,61 1,16 

0 1,97 0,89 - 

N 2,01 0,80 

D 2,21 0,79 

M idia 2,19 1,32 0,75 

(*) Dados fornecidos pela DPe. 

A decomposigao dosses indices pelos 
tipos mencionados de ausencia da em 
resultado o Quadro II, que nos permi-
te levantar o de n. 0  III para mostrar 
em nUmeros indices a queda acentua-
da do fenomeno no BNDE, ainda por 
tipo de falta e globalmente (pag. 72). 

Verifica-se, assim, que as faltas nao 
justificadas, por exemplo, cairam de 
100 para 76 e 35. 

Globalmente a queda foi de 100 pa-
ra 62 e para 33 ou seja 38% de 1967 
para 1968, de 47% de 1968 para 1969 
e 67% entre os anos extremos. 0 gra-
fico ilustra essa posigao. 

A fim de que possa a administragao 
superior decidir sobre a reformulagao, 
ou nao, do sistema de calculo do absen-
teismo, oferecemos a consideragao a 
estudo que constitui a parte segunda 
do presente trabalho. 

// - CONSIDERAgOES GERAIS 

1 - COLOCAgA0 DO PROBLEMA 

INTRonugAo - 0 problema do absen-
teismo nao tern tido, ao que parece, 
um tratamento sistemico, na pratica 
do servigo public° e na literatura da 
administragao de pessoal. No que tan-
ge, porem, a empresa privada, algu-
mas consideragOes podem ser encon-
tradas, especialmente em lingua ingle-
sa, ligadas a necessidade de aumento 
de produgao decorrente do esforgo 
belico. A Fundagao Getalio Vargas 
realizou um simposio sobre o assunto, 
enfeixado em um documento mimeo-
grafado ( 1 ), do qual, contudo, nao se 
podem extrair consequencias de ordem 
pratica. Cum° se ye, sob esse ultimo 
angulo, o tratamento dado ao proble-
ma pelo BNDE reveste-se de carater 
pioneiro e urn esforgo proprio ha de 
ser feito no sentido de aprimorarem-se 
conceitos, processos de controle, for-
mulas de calculo e praticas estatisticas 
de coleta e analise de dados, a fim de 
-- -- 
(1) Absenteismo e Baixo Rendimento no Tra-

balho e suas Causas (FGV: Rio de Ja-
neiro, 1946). 

(*) A nao totalizacao se deve a, utilizacao de 
nUmeros relativos corn arredondamentos 
sucessivos. 
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QUADRO II 

COMPARACAO POR NUMEROS INDICES 

ANOS POR 
TRIMESTRE 

TWOS 
DE 

FALTAS 

1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 

29 39 49 
I 
I Indice 
I Medi° 

19 I 	29 39 49 Indice 
Medi° 

19 

FNJ 0,20 0,20 0,12 0,17 0,16 0,20 0,13 0,04 0,13 0,06 

FALTAS POR 
DOENcAS: 

Art. 	72, X e Lei 60.501 
Art. 86 	  0,96 0,54 0,41 0,63 0,43 0,35 0,31 0,15 0,31 0,20 

PROVA, SANGUE, 
GALA E NOJO 	 0,45 0,26 0,47 0,39 0,24 0,19 0,09 0,18 0,17 0,10 

LICENQA PARA. TRA- 
TAMENTO DE SAVDE 1,00 0,83 1,06 0,96 1,30 0,76 0,63 0,46 0,76 0,37 

1NDICE MEDIO DO 
TRIMESTRE 	 2,61 1,83 2,06 2,13 1,50 1,16 0,83 

QUADRO III 

DECOMPOSIgA0 DOS INDICES PEWS TIPOS DE FALTAS 

-------------------... 	

ANOS 

TWOS 
DE 

FALTAS 

1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 

Abs N? Indice Abs 	N? Indice Abs I N9 Indice 

F N J 0,17 100 0,13 76 0,06 35 

FALTAS POR DOENcAS 	 0,63 100 0,31 49 
0,20 32 

PROVA, SANGUE, NOJO E 
GALA 	  0,39 100 0,17 43 0,10 26 

LICENQA PARA TRATAMEN- 
TO DE SAtaDE 	 0,96 100 0,78 81 0,37 39 

(*) 
GLOBAL POR ANO 	 2,19 100 1,32 62 0,73 33 

(*) A nao totalizacao se deve a utilizacao de nnmeros relativos corn arredondamentos 
sucessivos. 
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que o Banco e outras instituicoes pos-
sam beneficiar-se desse estudo. 

Colocada a questa° ,  nesses termos, 
pode-se imaginar que a dificuldade 
primeira, e cuja solugao abre as portas 
para urn equacionamento objetivo das 
demais, e buscar, com url grau dese-
javel de precisao, urn conceito de 
absenteismo adaptado a realidade ins-
titucional brasileira, ou pelo menos 
do BNDE. Isto porque, ao que tudo in-
dica, a fase mais aguda de faltas, 
atrasos e saidas antecipadas parece ter 
sido superada pela energia corn que a 
administragdo conduziu sua politica 
de combate a essa patologia adminis-
trativa e pela compreensao demons-
trada pela maioria absoluta do funcio-
nalismo da Casa. 
REPERCUSSA0 — Desde o momenta ern 
que tcdos aqueles envolvidos no pro-
cesso de produgao passam a compreen-
der que este é o resultado de urn 
esforgo cooperativo, a curva de absen-
teismo tende a cair pela integragao 
voluntaria e socialmente Util da cole-
tividade. Corn efeito, as repercussoes 
do absenteismo vac' alem das conse-
qiiencias individuais, como assinalam 
Mosher, Kingsley e Stahl: 

"As perdas economicas causadas 
por chegadas tardias e ausencias 
nao terminam corn a perda de tem-
po dos faltosos, mas multiplicam-se 
muitas vezes pelas repercussOes mais 
ou menos extensas sabre o trabalho 
dos demais. Envolve demora no pro-
cesso de trabalho, maquinas paradas 
e possivelmente moral do grupo cada 
vez mais baixo. A medida que 
uma organizagao se torna mais ela-
borada, mais complexa, tais perdas 
crescem em extensao." ( 2 ) 

Embora a transcrigao diga respeito 
a empresa privada, com sua linha de 
produgao bem montada, o absenteis-
mo nao deixa de afetar, negativarnen-
te, por igual maneira o servico public° 

(2) Mosher, Wiliam E., Kingsley, J. Donald e 
Stahl, 0. Glenn: Public Personnel Admi-
nistration (New York: Harper & Brothers 
Publishers, Third Edition) pug. 502. 

como os autores citados assinalam no 
paragrafo seguinte, porque tambem 
nesse setor ha urn aumento constante 
da especializagdo e o trabalho em gru-
po torna-se uma caracteristica funda-
mental do trabalho administrativo, 
como sao exemplos dos mais promisso-
res os Grupos de Trabalho do BNDE . 

Nesse contexto, o absenteismo reflete 
urn significado economic° preponde-
rante, mas afigura-se, tambem, como 
assinalam com propriedade os classi-
cos da literatura em administragdo de 
pessoal do servigo pUblico norte-ame-
ricano, de grande repercussaa moral. 
Este ultimo ponto deve ser considera-
do como uma coordenada das mais 
importantes na busca de um conceito 
para esse fenomeno administrativo e 
do qual possa o Executivo tirar conse-
qUencias para o trabalho e para a co-
munidade como um todo. 

Podemos, pois, assinalar dois tipos 
de repercussao do absenteismo, os 
quais, porem, inter-reagein entre si: 

a) de natureza moral sabre o grupo; 
b) de natureza economica pela di-

minuigao da produtividade. 

CAUSA — Verifica-se, de logo, que 
absenteismo pode ter dois sentidos 
sicos: primeiro, de falta ao trabalho 
sem indagagao de causa; segundo, fato 
patolOgico, ou seja, falta, ausencia ou 
saida antecipada, com evidente senti-
do de indisciplina. Na primeira hip& 
tese, toda falta constitui absenteismo 
e tornar-se-ia dificil dar ao term° a 
conotagdo de urn fenomeno patolOgi-
co. Essa concepcao, no entanto, difi-
culta a analise do problema, seu con-
trole e solugao, porque reline sob o 
mesmo conceito coisas heterogeneas. 
A segunda envolve ainda outras consi-
deragoes, pois nao se pode pura e sim-
plesmente eliminar do absenteismo 
patologico a falta por doenga. De fato, 
tern-se verificado empiricamente que 
ha um abuso de ausencias curtas ao 
servigo por motivo de doengas. Essas 
podem ser simuladas ou podem os me-
dicos nao se sentirem bastante seguros 
para negar a justificativa da falta. 
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Entra ai o poder de "imperium", a 
prerrogativa do "Principe" de justifi-
car ou nao a falta. Deduz-se, ass'a -n, 
que o problema apresenta complexi-
dade maior que a aparencia poderia 
fazer crer. Isso impoe que se busquem 
as causas do absenteismo e na falta 
de pesquisa e literatura proprias da 
ambiencia brasileira, o presente estu-
do socorre-se dos autores citados que 
identificaram tres causas gerais, as 
quais, no entanto, aparentemente, 
aplicam-se a situacao brasileira: 1) 
condigoes intrinsecas a vida do indivi-
duo; 2) condigoes externas ao service; 
e 3) condigoes do proprio servico. 

Dentre os fatores pessoais, distin-
guem-se: 

a) doengas e invalidez; 
b) complicagi5es de familia; 
c) preocupagoes; 
d) fadiga; 
e) negecios pessoais. 
Dentre os fatores estranhos ao ser-

vico, mas nao relacionados diretamen-
te corn os interesses individuals, po-
dem-se anotar: 

a) o sistema inadequado de trans-
porte urbano; 

b) condigoes insatisfatorias de ha-
bitagao; 

c) sentimento generalizado contra 
o servico pUblico: o emprego pa-
blico seria uma sinecura e o indi-
viduo nao se sente realizado no 
desempenho de um papel util a 
sociedade. 

Na terceira classe de fatores, podern 
ser identificados: 

a) influencia politica; 
b) relageies humanas do grupo come 

um todo; 
c) relagaes do individuo corn o 

chefe; 
d) ausencia de lealdade e ausencia 

de participagao nos objetivos do 
service pUblico; 

e) sentimento de que os objetivos 
nao sao validos, e que o individuo 
esta trabalhando apenas por 

uma remuneragdo; sensagao de 
inutilidade do trabalho; 

f) condigitles insatisfatorias de tra-
balho (monotonia, baixos sala-
ries, horas em excesso). 

Semente entrevistas tecnicamente 
dirigidas poderiam determinar, no ca-
so especifico do BNDE, quais os fatores 
predominantes da lista acima, ou a 
presenga de outros nao mencionados. 
Muitas vezes, a chefia é incapaz de 
transmitir os objetivos gerais do Ban-
co ou Os especificos da Segao, Setor ou 
Divisdo e acha consigo mesma que se 
o funcionario é recompensado corn 
uma remuneragao deve, em contra-
partida, dar o maxima de seu esforgo. 
Outras vezes, influencias politicas sae 
detergentes para a moral do grupo e 
determinado elemento encontra nas 
faltas abusivas urn meio de escape. 
Tudo indica, no entanto, que, no BNDE, 
a causa predominante é o motive de 
saUde. 

De qualquer mode, a administragdo 
tern responsabilidade de prevenir e 
abolir (se o processo ja, se desenca-
deou) o absenteismo considerado pa-
tologico. Entao um sistema de contra-
le deve ser montado tendo como fases 
(Mosher e outros op. cit. pag. 504) : 

1.a) — formulagdo e publicagao das 
regras e regulamentos sabre 
comparecimento ao servico; 
isto geralmente esta feito 
no servico pUblico brasileiro 
e, no BNDE, essas regras e 
regulamentos sao bem cla-
ros e do conhecimento de 
todos; 

2.a) — instalagdo de registros e de 
mensuragdo e avaliagao das 
irregularidades no compare-
cimento, nao so para iden-
tificar causas visando seu 
combate e diminuigao do 
absenteismo, como o con-
tinuo aperfeigoamento do 
controle; 

3 . a) 	adogdo e administragao de 
um programa visando a re- 
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ducao dos comparecimentos 
irregulares (absenteismo é 
comparecimento negativo e, 
pods, o raciocinio continua 
valid° quando se trocam 
convenientemente as pala-
vras). 

0 presente trabalho diz respeito par-
ticularmente ao item segundo, desde 
que o primeiro esta resolvido e o ter-
ceiro depende grandemente dos resul-
tados apurados. 

CONCEITO — Afigura-se absoluta-
mente imprescindivel que seja adota-
do pela Administracao um conceito de 
absenteismo a fim de evitar-se a vaci-
lacao das variaveis escolhidas para o 
calculo. 

Desde o moment° em que a Admi-
nistracao fixe, pragmaticamente, urn 
criteria a formula assumira a neces-
saria homogeneidade porque espelhard 
urn resultado calculado sempre de 
acordo corn um criterio uniforme. 

Assim, se urn tipo de licenga for 
considerado para efeito do calculo do 
indite de absenteismo, se-lo-a qualquer 
que seja o periodo de afastamento: um 
dia ou seis meses. A realidade é que 
tal nao acontece no moment°. Uma 
licenga para repouso de gestante, se 
iniciada no decorrer do mes, influird 
no indite de absenteismo pelas trace-es 
de mes, mas nao pelo mes inteiro. A 
nosso ver, tal criterio padece de falta 
de homogeneidade, que precisa ser cor-
rigida. 

No que concerne ao servico public° 
brasileiro, neste particular, pode-se 
assinalar a ausencia absoluta de 
diretriz, deixando-se a s solugoes, ge-
ralmente tomadas de improviso, para 
os chefes imediatos, que assumem 
assim uma carga emotional bastante 
elevada e decidem segundo suas carac-
teristicas psicologicas, ou puramente 
a base da amizade pessoal; uns chefes 
sao, por conseqiiencia, altamente bene-
volentes, outros excessivamente duros. 

Outro fator importante, na busca 
do conceito de absenteismo, que deve  

ser levado na mais alta consideracao, 
diz respeito as chegadas atrasadas 
(atrasos) e saidas antecipadas. For 
exemplo: é muito mais danoso para a 
moral do grupo e para o rendimento 
do trabalho o fato de um elemento 
chegar costumeiramente atrasado ou 
ausentar-se antes de concluido o expe-
diente do que a ausencia consecutiva 
do funcionario doente. Esta ultima 
hinotese o grupo aceita naturalmente 
e a chefia tern condigoes de remediar 
a ausencia do elemento, o que nao 
sucede corn o tardio ou ausente contu-
maz sem causa justificada. 

Michael J. Jucius tenta uma defini-
ca.°, ou conceituagdo ampla, que re-
produzimos a seguir: 

"Absenteismo é a falta de os tra-
balhadores nao se apresentarem no 
trabalho quando escalados. E Min 
term° amplo que se aplica ao tempo 
perdido, seja doenga ou acidente que 
impede um invididuo de comparecer 
ao trabalho, ou sejam saidas nao 
autorizadas por quaisquer outras 
razoes. 

Os trabalhadores que se afastam 
sem consentimento devem tambem 
ser contados como ausentes ate que 
sejam oficial .mente eliminados da 
folha de pagamento." ( 3 ) 
Paul Pigors e Charles A. Myers, ou-

tros estudiosos da administracao de 
pessoal, juntam suas vozes contra os 
"apressados": 

"Tanto a falta de integracao no 
grupo de trabalho como a falta de leal-
dade a companhia encontram exem-
plos naqueles que chegam atrasados e 
freqUentemente formam urn nucleo 
solid° entre os que se apressam a bater 
o ponto de saida no fim do dia. E pro-
vavel que ocasionalmente, 
precise sair do trabalho corn pressa, 
mas aqueles que costumeiramente for-
mam fila para bater o ponto tao logo 
o relogio marque a hora de saida estao 

(3) Jucius, Michael J., Personnel Management 
(Homewood: Richard 0. Irwin, Inc., 1959) 
pag. 648. 
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dando evidencia indiscutivel de baixo 
moral." ( 4 ) 

Mas chama a atengdo para o fato 
de que: 

"Os termos ausente e absenteismo 
adquiriram um significado moral. Por 
esta razdo, devem ser usados corn cui-
dado. A agdo indiscriminada do admi-
nistrador contra todas as ausencias 
pode causar prejuizo moral aos empre-
gados, porque juntaria pessoas cujas 
atitudes e circunstancias podem ser 
significativamente diferentes." ( 5 ) 

2 -- CONCLUSoES 

Parece-nos, agora, haver uma corn-
preensao bastante clara do que deva 
ser entendido por absenteismo em 
administragdo de pessoal. Urge, pois, 
trazer esse entendimento as condigoes 
pr6prias do BNDE e submete-lo a apre-
ciagalo da Presidencia. 

Assim, decidimo-nos propor a consi-
deragao de quatro formas de absenteis-
mo, a luz das concepg5es e teorias 
anteriormente expostas, da politica de 
pessoal seguida pela Administragdo 
Superior, dos dispositivos do Estatuto 
dos Funcionarios do BNDE e da finali-
dade que se tenha em vista. 

Antes de expO-las, devemos deixar 
claro, no entanto, que, na verdade, jul-
gamos tratar-se de fenomenos admi-
nistrativos diferentes chamados pelo 
mesmo nome apenas por pobreza de 
vocabulario. Administratimmente, po-
rem, para efeitos praticos, prevalecera 
como conceito de absenteismo a deci-
sao final que venha a ser adotada pela 
Presidencia e frente a qual devem as 
formulas se ajustar. 

Em nenhuma dessas formas, porem, 
deve ser considerado o elemento que 
nao participe das folhas de pagamento 
normais, isto como regra. 

PRIMEIRA FORMA — Considerar 
comp,  absenteismo exclusivamente: 

(4) Pigors, Paul e Myers, Charles A., Person-
nel Administration: A Point of View and 
a Method (New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, Inc. 1961) pag .  113. 

(5) Idem, ib., nota ao pe da pagina 114.  

a) — as faltas nao justificadas; 
b) — as saidas antecipadas e che-

gadas tardias, desde que nao 
justificadas pelas respectivas 
chefias. 

Contrario senso, nesse tipo de absen-
teismo, nao sera° computadas para 
efeito de calculo, qualquer que seja o 
periodo, as licengas constantes do 
Art. 91, incisos I a VII do Estatuto, 
nem os afastamentos a que se refere 
o Art. 72, incisos I a XX do mesmo 
documento. (*) 

Diriamos que esta é a forma socio-
lOgica do absenteismo. Sua utilidade 
é dar ao Administrador urn panorama 
do absenteismo patolOgico para o corn-
bate ao mesmo. 

SEGUNDA FORMA — Considerar 
como absenteismo: 

a) as faltas justificadas ou nao; 
b) as saidas antecipadas e che-

gadas tardias; 
c) as faltas, quaisquer que sejam 

os motivos, justificadas ou 
nao, ate o maxim° de tres du-
rante o Ines (art. 72, X); 

d) ate 10 dias, nos casos de li-
cenga para tratamento de 
saude e de doenga em pessoa 
da familia. 

Aqui a utilidade é a mesma, apenas 
corn extensao, mais ou menos arbitra-
ria, do conceito de absenteismo pato-
logic°. 

TERCEIRA FORMA — Considerar 
como absenteismo qualquer auseneia 
ao servico. Por esta forma o absen-
teismo seria apurado pela diferenga 
entre a fOrga de trabalho disponivel e 
a fOrga de trabalho que realmente 
compareceu ao servico, irrelevante-
mente da causa. 

Como Varga de trabalho disponivel 
compreender-se-ia o numero de fun-
cionarios que realmente participa da 
folha de pagamento, isto é, excluir-se-
iam os avulsos, os em licenga para 
interesse particular e os em disponi-
bilidade. 

(*) V. Apendice III. 
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E a forma mais simples para o cal-
culo, embora envolva tipos diversos de 
faltas ao servico. Sua utilidade é per-
mitir o calculo mais exato do custo 
real da forca de trabalho. 

QUARTA FORMA — Considerar ca-
da tipo de falta au ausencia separada-
mente. Terernos, em conseqUencia, de 
distinguir por classe: 

CLASSE 	 TIPO 

A 	Ausencias e faltas de qualquer 
natureza, nao justificadas; 

B 	Itens I a VII do Art. 72 com- 
binados com o item IV do 
Art. 91 do EFBNDE; 

C 	Itens VIII, IX, X e XI do 
Art. 72, combinados corn os 

itens I a III e VII do Art. 91 do 
EFBNDE; 

D 	Itens XII a XX do Art. 72 do 
EFBNDE (mas nao a disponibi-
lidade de que trata o Decreto 
n.0  64.394/69) . 

III — MENSURAcAO 

1 — FORMULA 

A formula atualmente empregada 
para determinar o indice de absenteis-
mo foi obtida, pelo estudo anterior, da 
literatura norte-americana que segue 
nesse ponto a orientagao do Bureau de 
Estatisticas do Trabalho do Governo 
daquele pais, segundo nos informam 
Pigors e Myers ( 6) : 

HOMENS/DIAS PERDIDOS x 100 
A 

HOMENS/DIAS TRABALHADOS HOMENS/DIAS PERDIDOS 

Como esta claro, indica ela uma re-
lagdo percentual entre os fatores "ho-
mens/dias perdidos" e "homens/dias 
corn que o administrador contaria pa-
ra o trabalho se tubs compareces-
sem", ou seja, "o somatorio da faro, 
de trabalho disponivel". As expressoes 
entre aspas, entretanto, merecem, 
quando postas a luz das conclusoes an-
teriores, melhor explicagao. 

Isto post°, apresentamos as seguin .

-tes sugestoes: 

1.a) — Substituir o fator "dias" por 
"horas" (V. Apendice I) a fim de pos-
sibilitar computar os atrasos e as sai-
das antecipadas, contados uns e outras 
sempre em horas, as quais teriam o 
valor constante de 7 (sete) e, entao, a 
formula seria escrita: 

HOMENS/HORAS PERDIDOS x 100 

HOMENS/HORAS TRABALHADOS HOMENS/HORAS PERDIDOS 
A 

2.a) — Substituir o denominador 
pelo "somatorio da forca de trabalho  

disponivel" expresso em homens/ho-
ras, com o conceito dado anteriormen-
te. Teriamos, entao: 

HOMENS/HORAS PERDIDOS x 100 

SOMATORIO DE HOMENS/HORAS DISPONIVEIS 
A _... 

2 — ApLicAcko 

Nesta formula o denominador é 
sempre o mimero de funcionarios que 
realmente participa das folhas de pa-
gamento normais multiplicado por 7 
(sete). Nao se considera como folha  

de pagamento normal a do pessoal em 
dispobilidade por forga do Decreto 
n.0  64.394/69. 

(6) Op. Cit., nota ao pe da pagina 116: Con-
trolling Absenteism, Special Bulletin n°. 12, 
p. 13 U.S. Department of Labor, Division 
of Labor Standards, Washington, D.C. 1943. 
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Veremos, pois, a numerador conside-
radas as ties formas de absenteismo 
anteriormente definidas: 

1.a) NUMERADOR na primeira 
forma: 

— apenas as faltas e saidas anteci-
padas e chegadas tardias rid° justifi-
cadas, expressas ern horas, na base de 
7 horas por dia de trabalho; as ante-
cipagOes de chegadas e de saidas se-
riam sempre arredondadas para hora, 
qualquer que seja o tempo. 

Ao que tudo indica, tal calculo da 
ao sistema uma homogeneidade atual-
mente inexistente e é tambem possivel 
que o indice venha a cair, pela dimi-
nuigao do valor do numerador, apro-
ximando-se, porem, cada vez mais da 
realidade do Banco, onde, tudo leva a 
crer, o absenteismo patolOgicamente 
considerado vem caindo progressiva-
mente. 

2.a) NUMERADOR na segunda 
forma: 

— considerar as faltas nao justifica-
das, as saidas antecipadas e chegadas 
tardias, as faltas quaisquer que sejam 
os motivos, justificadas ou nao, ate o 
maximo de tres durante o me's e as li-
cengas, ate dez dias, para tratamento 
de saude e de doenga em pessoa da 
familia. 

Obviamente, o indice tende a cres-
cer, em relagao a primeira forma. 

3.a) NUMERADOR na terceira for-
ma: 

— considerar qualquer tipo de au-
sencia, irrelevantemente da causa. 

0 indice, agora, assume proporgOes 
muito maiores e, a nosso ver, serve 
mais para um estudo de produtividade 
que do fenomeno do absenteismo iso-
ladamente considerado. 

4.a) NUMERADOR na quarta for-
ma: 

— havera quatro indices para cada 
classe A, B, C e D, sendo os respectivos 
numeradores determinados especifica-
mente pelas ocorrencias respectivas. 

Face a literatura consultada e pela 
necessidade de uma definigao que se- 

pare coisas heterogeneas e una as que 
apresentam criterios uniformes, temos 
uma inclinagdo pessoal pela adogao da 
quarta forma. 

APENDICES 

I — A UNIDADE DE AUSENCIA 

Outra observagdo que parece da 
mais alta importancia quanto ao indi-
ce de absenteismo diz respeito a sua 
exatidao. Nesse ponto, apelamos para 
a ligao de quern estudou profunda-
mente as relagOes de trabalho em uma 
civilizagao industrial, Elton Mayo: 

"Estavamos preocupados corn 
aproximagdo significativa e nao pr6- 
priamente corn exatidao. Exatidao 
pode ser obtida apenas nas materna-
ticas; nas determinacOes factuais 
uma aproximagdo é o maximo que 
se pode conseguir." ( 5 ) 

A partir dessa observagdo, Elton 
Mayo passa a determinar a unidade 
de absenteismo como "qualquer au-
sencia de um nUmero consecutivo de 
dias" ( 6) e nao segundo a regra de 
"homens/dias" estabelecida pelo Bu-
reau de Estatistica do Trabalho do 
Govern norte-americano ou de "ho-
mens/horas" como proposto neste tra-
balho, adaptativamente as condigoes 
do BNDE. Para Mayo, por exemplo, urn 
trabalhador ausente por 22 dias con-
secutivos corn apendicite e que nao 
teve outra falta durante todo o ano, 
conta, segundo seu metodo, apenas 
uma falta; outro, porem, que esteve 
onze vezes ausente, cada ausencia de 
dois dias produz, na verdade, 11 uni-
dades de ausencia. Esta contagem, Se-
gundo o Autor, permite mostrar "um 
padrao de comparecimento do grupo, 
irrelevantemente as doengas ou aci-
dentes de trabalho", ( 7 ) pais, segundo 
ele este padrao de comparecimento é 
usualmente obscurecido por um trata- 

(5) Mayo, Elton — The Social Problems of an 
Industrial Civilization (London: Routledge 
& Kegan Paul Ltd. 1952) nag. 80. 

(6) Id. pag. 81. 
(7) Ib. pag. 81. 
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mento estatistico simples, corn a in-
clusao de casos medicos. 

0 metodo de Elton Mayo, pore -m, 
afigura-se-nos insuficiente para urn 
estudo do absenteismo a medida que, 
alem de se determinar suas causas 
para curd-las, pretende-se, tambem, 
como é o caso do BNDE, ligar o proble-
ma do absenteismo ao do calculo da 
produtividade, estabelecendo-se pa-
dri.59,s de custo do servigo administra-
tivo. Neste case, parece-nos impres-
cindivel trazer a fOrmula, como feito 
acima, os fatores dias ou horas de tra-
balho, em fungao do nUmero de pes-
soas que realmente prestaram servicos 
a Instituigao. Em resumo, a otica so-
ciolOgica do problema, por mais geral, 
difere do seu equacionamento pura-
mente administrativo, e, por isso, ha-. 
vemos de ficar corn a unidade corn-
posta "homens/horas", tanto mais 
quanto, em um tratamento orgamen-
taxi° do problema financeiro do pes-
soal, poder-se-d, com essa unidade, 
estabelecer um esquema para calculo 
da produtividade da forga de trabalho 
e seu custo medic), assunto que clever* 
entretanto, ser tratado em separado. 
Mas, de qualquer maneira, teremos a 
mesma unidade para exprimir varia-
veis identicas no estudo de dois feria-
menos semelhantes: absenteismo e 
produtividade. 

II — PROBLEMA DE 
PRODUTIVIDADE 

Determinagao do custo do Homem/ 
Hora, no BNDE, em urn periodo consi-
derado. 

Afigura-se-nos dever ser do interesse 
da Diregao da Entidade, para efeito de 
controle economico-financeiro e dos 
indices de produtividade global e efi-
ciencia, estar munida de urn instru-
mental adequado a determinagdo do 
custo padrao unitario de sua forga de 
trabalho em termos de homens/hora, 
em certo espago de tempo. Neste caso, 
partir-se-ia nao da conceituagao nor-
mal, ortodoxa e corrente de absenteis-
mo em suas influencias eticas e cono-
tagoes disciplinares, mas de conside- 

raga° do que poderia talvez denomi-
nar-se absenteismo objetivista, ime-
diatista, pragmatic°, sem entrar no 
merit° em relagao a causa do afasta-
mento do trabalho, seja la a quo titl:lo 
for matizado de licitude ou ilicitude, 
permitida ou nao, j ustificada ou nao. 

Para tal finalidade, apurar-se-ia en-
tao o total da forga de trabalho da 
organizagdo representada por seu con-
tingente servitorial e desse nUmero 
aqueles que efetivamente estivessem 
presentes e em atividade durante o pe-
riodo em tela. 

Dividido o total de homens/hora 
pelo importe total das folhas de paga-
mento, avaliariamos o custo medio 
unitario do homem/hora a Instituigao, 
na faixa cronologica em analise bem 
como possibilitando seu confronto corn 
os niveis corrospondentes de mercado. 

Tal enfoque proporcionaria ainda o 
nUmero medio de afastamentos supor-
tados pela organizagao, sem compro-
metimento relevante de sua atuagdo, 
alem de revelar aproximadamente a 
quantidade minima de funcionarios 
capazes de efetivamente faze-la ope-
rar de modo adequado, abrindo-se via, 
por seguro e versatil instrumental, a 
adogao de providencias tendentes 
consolidagdo da prevalencia do fator 
qualitativo &fibre o quantitativo, leit-
motiv da tese esposada pela atual 
Administragdo Superior da Casa em 
materia de Politica de Pessoal. 

Ao calcular a despesa de pessoal 
para a proposta do orcamento admi-
nistrative para 1969, o D.A. apresen-
tou, por Divisoes de cada Departamen-
to, urn indite do tipo descrito, o qual, 
porem, nao exprime produtividade, 
mas custo medio unitdrio. 

A produtividade so seria medida se, 
ao inves de dinheiro, se utilizasse no 
numerador as unidades de trabalho 
produzidas no periodo. 

Por isso, concessa venia, continua-
mos a achar que o problema da men-
suragdo da produtividade deve ser 
tratado a parte. 
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III — ARTIGOS 72 E 91 DO EFBNDE 

Art. 72 — Sera considerado de efe-
tivo exercicio o afastamento em vir-
tude de: 

I — Ferias; 
II 	Casamento; 

III — Luto; 
IV 	Convocagao para o servigo 

militar; 
V — Convocagao para a compo-

sigao do juri, para fungoes 
da Justiga Eleitoral e outros 
servicos obrigatorios por lei; 

VI 	Exercicio de cargo ou tun- 
ed() de govern°,  ou diregao, 
da Administragao direta ou 
indireta, nos Servigos PUbli-
cos Federal, Estaduais, Mu-
nicipais do Distrito Federal 
e dos Territorios ou de cargo 
em comissao no Servigo Pd-
blico Federal, quando de 
nomeagao do Presidente da 
Republica, ou exercicio de 
de fungao eletiva em socie-
dades mutuarias do BNDE, 

ou, ainda, naquelas em que 
a designagao tenha o card-
ter de representagao ou es-
colha do Banco; 

VII — Desempenho de fungao le-
gislativa da Uniao, dos Es-
tados, do Distrito Federal e 
e dos Municipios; 

VIII — Licenga especial; 
IX — Licenga a funcionaria ges-

tante; 
X — Faltas, ate o maximo de 

tres durante o mes moti-
vadas por doenga, nos ter-
mos do Regulamento das 
Assistencias Medico-Social, 
Dentaria e Hospitalar e da 
Pericia Modica: 

XI — Licenga para tratamento de 
sadde; 

XII — Estagio ou estudo, quando 
o afastamento houver sido  

autorizado pelo Diretor-Su-
perintendente; 

XIII — Missao ou representagao 
cuja designagao tenha sido 
feita pelo Presidente da Re-
publica, pelo Conselho de 
Administragao ou pelo Pre-
sidente do Banco; 

XIV — Exercicio de cargo em co-
missao no BNDE; 

XV - Exercicio de cargo ou tun-
ed.° em organismos interna-
cionais considerado de inte-
resse para o Banco, a juizo 
da Diretoria, por prazo nao 
superior a quatro (4) anos; 

XVI 	Servigo prestado a Presi- 
dencia da Republica, em 
virtude de requisigao oficial; 

XVII — Provas escolares, em hora-
rio coincidente com o do 
expediente do Banco, desde 
que autorizado o afasta-
mento do trabalho, pelo 
tempo necesario a prestacao 
das provas, pelo Diretor-Su-
perintendente. 

XVIII — Tempo de viagem instituida 
pelo Banco, em carater de 
prernio ou estimulo; 

XIX — Participagao em conselhos, 
comissoes, grupos de traba-
balho, conferencias ou  or-
gaos de deliberacao coletiva, 
como representante do Ban-
co; 

XX - Disponibilidade. 
1.0  — No caso do item XI, nao sera 

computado, para efeito de in-
tersticio para promogao, o tem-
po de afastamento, ressalvados 
os casos de acidente no trabalho 
e molestia profissional. 

2.0  — Em caso de promogao ou 
acesso sera reiniciada a apura-
gao do intersticio na classe para 
efeito de promogao. 

3.0  — Para efeito de progressao ho-
rizontal, sera computado o efe- 
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§ 

tivo exercicio na serie de classes 
acessoria, quando o funcionario 
for elevado, por promogdo, aces-
so ou concurso pUblico, a serie 
de classes principal. 

— Para os efeitos do paragrafo 
anterior, entende-se por serie de 
classes acessoria aquela da qual 
existir promogdo ou acesso para 
outra, de tarefas mais comple-
xas, major grau de responsabi-
lidade e vencimentos superiores, 
entendendo-se esta como serie 
de classes principais. 

5 .0 — Para as funcionarios efetivos 
do Banco enquadrados nas hi-
poteses dos itens VI e XVI deste 
artigo, que estiverem no exerci-
cio de cargo em comissdo na 
ocasida do afastamento, sera 
computado esse afastamento 
como exercicio do cargo em co-
missdo para os efeitos do arti-
go 85. 

6.0  — No caso de funcionario em 
estagio probatOrio, lido sera 
computado como de efeita exer-
cicio o tempo de licenga para 
tratamento de saUde. 

Art. 91 — Conceder-se-a licenga: 

I — para tratamento de saude; 

II — para repouso a gestante; 

III — Por motivo de doenga em pes-
soa da familia; 

IV — para servigo militar obriga-
torio; 

V — para trato de interesses parti-
culares; 

VI — por motivo de afastamento do 
conjuge, funcionario civil ou 
militar; 

VII — em carater especial. 
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