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afetadas pela dependência das drogas.
d) Federação de comunidades terapêuticas (CT): ! liação de 

entidades que realizam acolhimento de pessoas dependentes na 
modalidade de CT. Assessoria, apoio, capacitação às entidades ! -
liadas e representação destas junto aos governos federal, estadual 
e municipal.

e) Programa de orientação e apoio para dependentes e fami-
liares: atendimento psicológico presencial e de orientação junto à 
sede da Cruz Azul. Esse atendimento também é feito via telefone, 
e-mail e rede social.

f) Programa de edição de literatura na área da dependência 
química e da prevenção: edição de livros, folhetos, apostilas e ou-
tras (edições impressas e eletrônicas).

g) Programa de construção de políticas públicas sobre dro-
gas: representação do segmento de CT´s, e Terceiro Setor atuante 
nesta área, junto aos governo federal, estadual e municipal. Atra-
vés dessa representação contribui com a discussão e a aprovação 
de leis, bem como com o ! nanciamento público que promova ser-
viços de atenção e/ou cuidado a pessoas afetadas pelas drogas.

A SEDE E A SECRETARIA GERAL

Para realizar os programas anteriormente descritos, a Cruz 
Azul no Brasil conta com uma infraestrutura física, administrativa 
e deliberativa. A entidade possui uma sede própria na rua São Pau-
lo, nº 3424, bairro Itoupava Seca, em Blumenau, SC. Esta sede foi 
inaugurada em 23 de junho de 2012. Possui uma estrutura funcio-
nal com 20 colaboradores remunerados e mais de 400 voluntários, 
estes envolvidos no trabalho com os grupos de mútua ajuda.

A estrutura administrativa e deliberativa da Cruz Azul é com-
posta pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo de caráter de-
liberativo. Compõe a estrutura administrativa da Cruz Azul um 
Conselho de Administração, o qual possui várias áreas temáticas: 
área de tratamento, prevenção, grupos de apoio, capacitação, espi-
ritualidade, políticas públicas, publicação/edição/literatura/comu-
nicação e ações estratégicas de inclusão. Cada área temática é com-
posta por diversos membros que se reúnem entre seus pares para 
discutir as ações, desa! os e estratégias do trabalho da Cruz Azul.

A Cruz Azul possui uma diretoria de caráter deliberativo e um 
coordenador administrativo da equipe de trabalho.

O trabalho é mantido através de contribuições e doações, sub-
venções públicas, subvenções privadas, receitas de promoções, re-
ceitas com capacitações, receitas com serviços sócio-assistenciais, 
vendas de mercadorias e isenções tributárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a entidade - no Brasil - possui mais de 28 Comu-

nidades Terapêuticas ! liadas (centros de acolhimento a dependen-
tes químicos), 99 Grupos de Apoio/Mútua Ajuda para adultos e 
36 para crianças (os Grupos Kids). Por meio do trabalho da Cruz 
Azul, muitas pessoas encontraram ajuda para deixar a sua depen-
dência de álcool e/ou outras drogas,  além de uma nova razão para 
viver. 

Cruz Azul no Brasil
Telefone: +55 (47) 3035-8400

Site: www.cruzazul.org.br
Blog: //revistadacruzazulnobrasil.blogspot.com/
Facebook: //www.facebook.com/cruzazulnobrasil/
Instagram: //www.instagram.com/cruzazulnobrasil_ca-
b/?hl=pt-br
Issuu: //issuu.com/revistacruzazulonline
You Tube: //www.youtube.com/user/cruzazulnobr
Twitter: //twitter.com/CruzAzul_BR

O que é a Cruz Azul no Brasil
A Cruz Azul no Brasil é uma associação sem fi ns lucrativos, 

de direito privado, cristã interdenominacional, fundada em 23 de 
junho de 1995, com sede em Blumenau/SC. É fi liada à Cruz Azul 
Internacional (International Federation of Blue Cross - IFBC), 
cujo trabalho iniciou em 1877 na Europa.

MISSÃO, VISÃO, VALORES

Missão - PROMOVER A VIDA:

þ Sem álcool e outras drogas, visando ao bem-estar             
individual, familiar e social;

þ Com a inclusão, a mútua ajuda e a abstinência;
þ Com ações inovadoras de prevenção, acolhimento, trata-

mento, reinserção social, apoio e educação continuada;
þ Acreditando na capacidade de mudança do ser humano;
þ Fundamentando-se no poder salvífi co e transformador de 

Jesus Cristo. 

Visão - SER REFERÊNCIA NA ÁREA DO ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS: 

þ Como movimento cristão de inclusão, mútua ajuda e        
abstinência, reconhecido por sua visão de ser humano 
integral; 

þ Em prevenção; 
þ Em educação continuada, conhecimento e inovação; 
þ Em rede de acolhimento e atendimento individual 

e    familiar, de grupos de mútua ajuda e de comunidades 
terapêuticas; 

þ Em políticas públicas, assessoramento, defesa e garantia   
de direitos. 

Valores - NOSSOS VALORES:

þ Crença no poder salví! co e transformador de Jesus Cristo e 
na capacidade de mudança do ser humano;

þ Abstinência como sinal de apreço e solidariedade, instru-
mento efetivo de acolhimento, tratamento,  prevenção e 
qualidade de vida; 

þ Movimento em rede de inclusão e mútua ajuda;
þ Educação continuada e inovação;  
þ Ética e transparência.

Nossa Proposta:

þ Promover uma vida sem drogas, visando à saúde física, 
psicológica e espiritual do ser humano para o bem-estar 
individual, familiar e social.

PROGRAMAS DE ATENDIMENTO

a) Programa de grupos de ajuda mútua: treinamento, asses-
soramento, apoio e acompanhamento de lideranças e voluntários 
junto às igrejas e outras entidades, objetivando a criação de uma 
rede de grupos de apoio para o atendimento de dependentes e seus 
familiares. Realização das reuniões dos grupos de apoio, especial-
mente através de voluntários treinados pela Cruz Azul no Brasil.

b) Programa de prevenção: realização de atividades de pre-
venção em escolas, empresas, igrejas e outros espaços comunitá-
rios. Isso se dá através de teatros, monólogos, discussões de grupos, 
palestras de conscientização e a capacitação de multiplicadores.

c) Programa de educação continuada: realização de cursos 
de extensão e livres, seminários, fóruns, curso de pós-graduação 
para a formação de multiplicadores sociais que atendam pessoas 
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Normas de publicações de artigos na revista Cruz Azul Online

A revista possui interesse nos artigos vinculados às seguintes temáticas: dependência química, comunidade te-
rapêutica, grupos de apoio, prevenção ao uso de substâncias psicoativas, prevenção de recaída, codependência, 
políticas públicas sobre drogas e outros temas correlacionados, sendo possível o chamamento de submissões com 
temáticas específi cas. 
Ao submeter um trabalho para o periódico, os autores devem ler e aceitar as seguintes condições:

1. O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverá(rão) estar devidamente omitido(s) ao longo do texto (requisito para análise 
duplo-cego);

2. A contribuição deverá ser original e inédita; não estar sendo avaliada para publicação por outro periódico, caso 
contrário, deverá ser justifi cada tal condição no corpo do e-mail do trabalho que será enviado;

3. O artigo deverá ser submetido em formato Microsoft Word, obedecendo a seguinte estrutura: 

• Título; 

• Resumo; 

• Introdução;

• Discussão;

• Conclusões;

• Referências bibliográfi cas.

4. Os títulos e subtítulos não podem exceder o total de 100 caracteres (com espaço);

5. Apresentar resumo em português com, no máximo, 250 palavras e de 3 a 6 palavras-chave;

6. O volume total do texto (incluindo título, resumo, notas de rodapé e referências bibliográfi cas) deve ser de 8 a 
10 mil palavras (com espaço); 

7. O texto deverá ser escrito com espaçamento 1,5 cm entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12;

9. As referências bibliográfi cas deverão ser apresentadas no fi nal do artigo em ordem alfabética, contendo - ex-
clusivamente - as obras utilizadas para a construção do texto. O formato de apresentação das referências deverá 
seguir o proposto pela atualização correspondente à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

10. Os autores devem certifi car-se de que as referências citadas no texto constem na lista de referências bibliográ-
fi cas, com datas exatas de publicação e nomes de autores corretamente grafados;

11. Ilustrações (gráfi cos, fotografi as, desenhos etc.), deverão ser numeradas sequencialmente, com algarismos 
arábicos e citadas como “Figuras”. Devem ser sufi cientemente claras (alta resolução) para permitir a sua reprodu-
ção com qualidade. Ao longo do texto deverão ser indicado os locais para a inserção das ilustrações;

12. Em arquivo à parte (folha de rosto) deverão ser informados: o título do trabalho; o(s) nome(s) completo(s) 
do(da)(s) autor(a)(es); o endereço do (a) autor (a) principal, incluindo rua, cidade, CEP, estado e país. Além disso 
informar qualifi cação, nome da instituição e e-mail para contato.

13. Em caso de solicitação de ajustes, dúvidas e/ou informações adicionais o (s) autor (es) será (ão) comunicado 
via e-mail, tendo o prazo de até 30 dias para as devidas alterações, (a contar da data do envio da mensagem soli-
citando a intervenção do autor). O artigo não será publicado em caso de descumprimento do prazo. 

14. Somente serão avaliados artigos que estejam dentro das especifi cações solicitadas;

15. A autorização da publicação se dá automaticamente no momento da submissão do artigo;

16. Não é cobrada taxa para submissão e avaliação de artigo;

17. O artigo respeitando as especifi cações anteriormente citadas, deverá ser encaminhado ao e-mail: 

publicacoes@cruzazul.org.br 



Editorial

Cruz Azul no Brasil
Luis Carlos Ávila - Editor

E-mail: publicacoes@cruzazul.org.br

                   Revista Cruz Azul Online - 1o. Semestre de 2021 - Cruz Azul no Brasil - www.cruzazul.org.br             05

Gestão e administração de pessoas colaboradoras 

em uma comunidade terapêutica

A efi cácia e a resolutividade de uma comunidade terapêutica (CT) -  instituição de 
acolhimento para dependentes químicos - não está baseada somente na estrutura 

física de suas instalações ou de seu programa terapêutico. Um dos elementos essenciais 
da estruturação e funcionamento das CT’s é a qualidade, formação e interação de seu 

time de colaboradores, diretoria e profi ssionais que, bem integrado, dará vida à 
instituição e executará, com excelência, seu programa terapêutico. 

Neste contexto, e a partir da necessidade de refl exão sobre a gestão e 
administração de pessoas nas CT’s, publicamos, nesta edição da revista 

Cruz Azul Online, dois artigos que abordam a temática.
O primeiro, tem como objetivo avaliar a gestão de pessoas e as perspectivas profi ssionais 

nas comunidades terapêuticas. Aborda conceitos específi cos que tangem o tema
 comunidade terapêutica a partir das especifi cidades dos seus serviços e público-alvo 

atendido, bem como, apresenta um histórico da origem de seus profi ssionais. 
Trata, ainda, das perspectivas do profi ssional em sua atuação e responsabilidades no 

atendimento direto do público acolhido ou no gerenciamento da instituição. 
Enfatiza a atuação dos profi ssionais líderes, destacando as qualifi cações mínimas

 necessárias para o direcionamento de seus liderados e o alinhamento necessário para 
uma visão inovadora e criativa de administração de pessoas na comunidade terapêutica. 
O segundo artigo, aborda a rotatividade de colaboradores nas comunidades terapêuticas. 

Apresenta uma análise dos possíveis fatores que contribuem para esta demanda, 
com foco no modelo de gestão de equipes empregado por estas instituições. 

O autor conclui que o modelo de gestão científi ca de pessoas, se aplicado corretamente 
nas CT’s, poderá gerar a transformação necessária que trará efetividade e dará a 

certeza de continuidade deste trabalho social tão importante. 

 Tenha uma excelente leitura!
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RESUMO: este artigo, de cunho teórico/bibliográfi -
co, tem como objetivo avaliar a gestão de pessoas e as 
perspectivas profi ssionais nas Comunidades Terapêu-
ticas. Aborda conceitos específi cos que tangem o tema 
Comunidade Terapêutica a partir das especifi cidades 
dos seus serviços e público-alvo atendido, bem como, 
apresenta um histórico da origem de seus profi ssio-
nais. Trata, ainda, das perspectivas do profi ssional em 
sua atuação e responsabilidades no atendimento dire-
to do público acolhido ou no gerenciamento de uma 
Comunidade Terapêutica. Enfatiza a atuação dos pro-
fi ssionais líderes, destacando as qualifi cações mínimas 
necessárias para o direcionamento de seus liderados e 
o alinhamento necessário para uma visão inovadora e 
criativa de administração de pessoas numa Comunida-
de Terapêutica. 

Palavras chaves: Comunidade Terapêutica. Gestão de 
Pessoas. Profi ssionais. Perspectivas. Líder.

ABSTRACT: this article, of a theoretical/bibliographic 
nature, aims at evaluating the management of people 
and professional perspectives in therapeutic commu-
nities. It addresses specifi c concepts that concern the 
theme Therapeutic Community from the specifi cities 
of its services and the target audience served, as well 
as presents a history of the origin of its professionals. 
It also deals with the perspectives of the professional 
in his/her performance and responsibilities in the direct 
care of the public welcomed or in the management of a 
Therapeutic Community. It emphasizes the performan-
ce of leading professionals, highlighting the minimum 
qualifi cations necessary for the direction of their lea-
ders and the necessary alignment for an innovative and 
creative vision of people administration in a Therapeu-
tic Community. 

Key words: Therapeutic Community. People Manage-
ment. Professionals. Perspectives. Leader.

Elcido Schuter. Administrador. Contador. Especialista em Dependência Química e Comunidade Terapêutica. 
Secretário Geral do CERENE.  Blumenau - SC.  E-mail: elcido@cerene.org.br

Elcido Schluter01

Administrador e Contador

Gestão de pessoas e 
perspectivas da equipe 

profi ssional de uma 
Comunidade 
Terapêutica
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1 Introdução

Agestão de pessoas pode ser considerada uma 
arte única, um contínuo desafi o e apren-
dizado de desenvolvimento da liderança 

na gestão, bem como o desenvolvimento de pessoas 
profi ssionais em todos os seus níveis de atuação. Há 
uma relevante correlação entre a referida gestão, com 
as perspectivas que os profi ssionais desenvolvem no 
transcorrer de seu vínculo com a instituição, ou até 
antes mesmo de sua contratação. Neste sentido, des-
tacam-se as palavras ‘arte’ e ‘desafi o’ entre esses dois 
entes com interesses ora recíprocos, ora totalmente ad-
versos ao desejo ou necessidade de cada pessoa.

Há uma indicação de que essa parceria entre gestão 
e perspectivas do profi ssional é mais acirrada, quando 
os próprios profi ssionais em plena atuação necessitam 
gerir o seu público atendido, dando direcionamento, li-
derança, perspectivas, solução de confl itos e um alvo 
para a efi cácia de sua atuação, dentro de uma Comuni-
dade Terapêutica (CT). Neste tipo de instituição, o pú-
blico atendido busca, na sua essência, por referências 
ou novas referências de pessoas, no propósito de um 
novo direcionamento em suas vidas com mudanças de 
atitudes e hábitos para uma vida em sobriedade.

As tarefas e funções em uma Comunidade Terapêu-
tica são complexas e, diante disso, o corpo de funcio-
nários consiste de uma combinação de profi ssionais 
tradicionais e não-tradicionais em posições de geren-
ciamento, de administração e de apoio, sendo que o 
corpo de profi ssionais da administração é considerado 
o corpo primordial de funcionários (DE LEON, 2003).

Mediante a complexidade dos trabalhos realizados, 
a gestão precisa estar constantemente em conexão com 
suas equipes para sentir as suas necessidades e pers-
pectivas, sem perder a essência do trabalho e do seu 
público atendido na busca constante de um melhor 
atendimento e com a motivação e preparo necessários 
para um melhor desenvolvimento de suas habilidades 
e dons.

Em uma Comunidade Terapêutica, os papéis da 
equipe e do público atendido, e a relação entre eles, 
são objeto de frequente exame e discussão. O monito-
ramento dessa sinergia é de responsabilidade dos ges-
tores das equipes o que exige habilidade ímpar, qualifi -
cação e percepção de acompanhamento (MAXWELL, 
1972).

Trabalhar em equipe com franqueza e sinceridade 
oferece benefícios em longo prazo, especialmente no 
gerenciamento das pessoas (BEAUSAY , 2008). Os li-
derados necessitam visualizar os planos de sua lideran-
ça para objetivar e alcançar as mesmas metas e sonhos, 
por meio da interação e uma boa comunicação entre as 
partes.

O melhor resultado obtido pela gestão de uma insti-
tuição e pelas equipes de trabalho é oportunizar condi-
ções para que a execução do trabalho seja realizada. E 
dentro dessas condições, estão inclusas algumas ques-
tões como autonomia, atenção, perspectivas, ser ouvi-
do, ser participante de decisões e sentir-se como parte 
de uma equipe. O sentimento do profi ssional de que é 
apenas mais um, o torna um avulso no projeto e com 
um isolamento sem um crescimento dentro da própria 
Comunidade Terapêutica. Um profi ssional assim, cor-
re riscos de atuar de forma contrária ao esperado pela 
equipe de liderança, resultando na estagnação de seu 
trabalho sem atingir o ápice almejado em termos de 
atuação e resultado.

A proposta, neste trabalho, é conceituar sobre ter-
mos utilizados na área de literatura em gestão, lideran-
ça e técnicas, para a área de Comunidade Terapêuti-
ca. Demonstrar características de uma gestão efi caz e 
efi ciente de pessoas, analisar as particularidades dos 
trabalhos executados pelos profi ssionais e quais são as 
perspectivas esperadas e possíveis de serem ofertadas 
por este tipo de instituição.

O texto encontra-se dividido em uma discussão ini-
cial e introdutória, posteriormente aborda a base histó-
rica das Comunidades Terapêuticas, com refl exões so-
bre as relações entre a equipe operacional e de gestão, 
suas implicações no cotidiano das instituições e, por 
fi m, apresenta as considerações fi nais do autor. 

2 Comunidade Terapêutica 

Uma das características preciosas de uma 
Comunidade Terapêutica, é que a principal 
ferramenta de execução do acolhimento e 

tratamento das pessoas dependentes químicas atendi-
das, ocorre de ser humano para ser humano. Signifi ca 
que, para cuidar de pessoas, precisamos de pessoas. O 
relacionamento, o cuidado e o acompanhamento dos 
acolhidos da Comunidade Terapêutica tem como maté-
ria-prima a mão de obra da equipe composta por todas 
as áreas sendo elas: operacional, acompanhamento, ad-
ministração e gestão.

As Comunidades Terapêuticas têm suas origens no 
pós-guerra, por volta da década de 1950, na Inglater-
ra. Surgem dentro de hospitais psiquiátricos militares 
que atuavam na recuperação de soldados com traumas 
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psiquiátricos decorrentes das vivências de guerra. A 
grande mudança de um hospital para uma Comunidade 
Terapêutica foi o modo de organização dos espaços, a 
postura e o relacionamento dos pacientes e dos funcio-
nários. A proposta foi oferecer um espaço democrático 
e propiciar às pessoas a possibilidade de tomar deci-
sões e assumir responsabilidades, distanciando-se da 
postura passiva de paciente, tendo como foco o caráter 
educativo, desenvolvimento da autonomia e interação 
para além do ambiente hospitalar (JONES, 1972).

Em seguida, a referida metodologia foi ampliada 
para o atendimento de outros pacientes, dentre estes, 
dependentes químicos. O processo histórico de desen-
volvimento das Comunidades Terapêuticas é comple-
xo e cercado de percalços, principalmente por estarem 
voltadas para o tratamento da dependência química. Ao 
longo do processo de desenvolvimento, as Comunida-
des Terapêuticas se tornaram espaços de diversidades 
em termos de modelos de atendimento, o que torna di-
fícil seu estudo e delimitação (DE LEON, 2003). 

Já no cenário do Brasil, as Comunidades Terapêu-
ticas surgiram por volta das décadas de 1970 e 1980, 
fruto de iniciativas da sociedade civil, em sua maioria, 
com alguma vinculação de cunho religioso, sendo an-
teriores às políticas de atendimento concretas voltadas 
para pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso 
ou dependência de álcool e outras drogas. Ou seja, no 
período descrito, foram tentativas de atendimento a um 
público até então desassistido pelo Estado. Atualmen-
te, possuem regulamentação própria para seu funciona-
mento, instituída pela Resolução 029/2011 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 
2011) e a Resolução 01/2015 do Conselho Nacional de 
Políticas sobre Drogas (BRASIL, 2015).

O termo “Comunidade Terapêutica” foi utilizado 
ofi cialmente no Brasil, pela primeira vez, na Resolução 
da ANVISA, nº 101 de 200101 , que objetivava estabe-
lecer “[...] as exigências mínimas para o funcionamen-
to de serviços de atenção a pessoas com transtornos 
decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoati-
vas, segundo modelo psicossocial, também conhecidos 
como Comunidades Terapêuticas” (BRASIL, 2001, p. 
01).

As Comunidades Terapêuticas têm sua metodologia 
própria e diferenciada em relação às clínicas especiali-
zadas, hospitais ou mesmo clínicas psiquiátricas, onde 
existe pouquíssima correlação entre os serviços ofer-
tados por essas modalidades de atendimento. Dentre 
essas características, destaca-se a terapia individual e 

de grupo onde a habilidade, a interação e o relaciona-
mento entre profi ssionais e pacientes, tem grande rele-
vância e destaque.

A evolução da modalidade de atendimento em Co-
munidade Terapêutica é notória em pelo menos dois 
sentidos: estrutural e profi ssional. Destaca-se aqui o 
profi ssional, objeto desse artigo, que necessitou acom-
panhar a evolução e o profi ssionalismo, não perdendo 
a essência do contato direto com seu público por meio 
de conversas, diálogos e aconselhamentos. Essa mu-
dança deu-se pela própria evolução do ser humano, da 
ciência, da complexidade dos efeitos do uso e abuso de 
drogas e álcool e a redução da idade das pessoas quanto 
ao início do uso de substâncias psicoativas (álcool e 
outras drogas).

Outro destaque da Comunidade Terapêutica é a 
convivência entre os pares, também denominados 
de companheiros. Estes, são os principais agentes de 
mudança. Se constituem membros da comunidade e a 
não-hierarquia entre os companheiros é o componen-
te primordial da organização social. Os residentes são 
companheiros iguais na luta pela mudança da própria 
vida (DE LEON, 2003). A convivência entre os pares é 
um dos principais instrumentos terapêuticos da Comu-
nidade Terapêutica. O acolhido precisa mediar o seu 
comportamento individual com o dos demais acolhidos 
do coletivo e interagir com os outros que compõem a 
sua comunidade, sendo que essa relação produz resul-
tados na percepção de si e provoca mudanças de com-
portamento nos sujeitos em situação de dependência 
química (DE LEON, 2003).

Isso remete à refl exão de quão relevante é o relacio-
namento entre o público em atendimento, bem como 
dos profi ssionais que compõem o quadro de funcio-
nários. Há um cruzar de perspectivas mútuas ou total-
mente divergentes entre esses públicos que convivem 
dentro de um mesmo espaço terapêutico e de trabalho.

Com relação à geração dos funcionários das Co-
munidades Terapêuticas, De Leon (2003) cita que a 
primeira geração era proveniente das fi leiras de com-
panheiros residentes que assumiram a liderança na ins-
tituição e a administração dos programas destas insti-
tuições. Conforme o autor, a principal credencial para 
ser funcionário era sua própria experiência na recupe-
ração por meio da autoajuda. Na qualidade de mode-
los de comportamento da mudança de estilo de vida e 
de identidade, eles se qualifi caram como autoridades e 
guias do processo de mudança.

Essa graduação, aqui denominada de ‘funcionário 
em uma organização’, cria perspectivas positivas para 
os acolhidos que, muitas vezes, almejam alcançar essa 
escala, sendo esta uma mola propulsora para o sucesso 
do seu tratamento. No entanto, o risco da não ocorrên-
cia dessa efetivação, poderá se transformar em frustra-

 01 A presente resolução foi revogada no ano de 2011, quando en-
trou em vigor a Resolução nº 029/2011 da ANVISA (BRASIL, 
2001) estabelecendo novos critérios/ exigências para o funciona-
mento das Comunidades Terapêuticas.
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ção e desânimo, além de poder vir a causar uma ruptura 
ou o término do tratamento.

A equipe profi ssional de uma Comunidade Tera-
pêutica é considerada em um nível mais alto dentro 
da hierarquia organizacional, como uma autoridade no 
gerenciamento e decisões do dia a dia dentro de suas 
funções pré-estabelecidas.

Os funcionários são facilitadores e guias dentro do 
processo terapêutico do dependente químico, sendo 
esse guiar uma assistência a outros, como numa jor-
nada, numa viagem ou numa passagem. Os guias lide-
ram outros porque passaram com sucesso pelo mesmo 
caminho ou terreno, e, como facilitadores, usam o que 
sabem sobre esse caminho ou terreno para garantir a 
passagem segura, e isso se aplica na integralidade da 
equipe profi ssional de uma Comunidade Terapêutica 
(DE LEON, 2003). De Leon afi rma que o objetivo do 
facilitador é guiar o indivíduo ao longo de um proces-
so de autodescoberta e de mudanças, garantindo que a 
pessoa seja exposta às experiências de crescimento ne-
cessárias para que delas derive e depois incorpore seus 
princípios e valores de bem viver (DE LEON, 2003).

A equipe profi ssional faz parte do processo, como 
membro da comunidade, além de sua atuação específi -
ca à sua função, assumindo um papel genérico. Alguns 
dos profi ssionais residem dentro da própria comunida-
de, explicitando um ambiente familiar e comunitário, 
sendo isso avaliado de forma muito positiva como um 
exemplo característico dessa modalidade de atendi-
mento.

3 Gestão de pessoas

No mundo contemporâneo vivemos com uma 
signifi cativa crescente de rupturas e mudan-
ças desafi ando os gestores para enfrentar as 

difi culdades do presente e preparar as empresas para o 
futuro. Dentre esses desafi os encontra-se a mobilização 
das equipes de trabalho para que tenham o mesmo obje-
tivo. Neste sentido, pode-se sim afi rmar que gerenciar 
uma organização é gerenciar mudanças diárias. Mais 
do que saber o que devem fazer, as pessoas querem 
oportunidades para utilizar seu conhecimento, talento 
e competências e sentirem-se importantes e envolvidas 
na construção do futuro da organização da qual fazem 
parte (CALVACANTE et al., 2005).

A prática e a arte de gerir pessoas conecta-se total-
mente a uma mistura de gente, ou seja, a uma popula-
ção eclética no interior de uma Comunidade Terapêu-
tica, que proporciona à gestão a oportunidade de ser 
desafi ada e fortalecida em seus relacionamentos. Neste 
sentido, há uma grande oportunidade de conhecer a 
história das pessoas. No entanto, para que isso ocorra, 
faz-se necessário fomentar o ouvir, o falar e oportuni-

zar expressar e receber os relatos de cada um (BEAU-
SAY, 2008).

O líder é visto sob todos os ângulos sendo que a 
sua forma de agir, falar, andar são observadas e até se 
criam suposições sobre sua forma de pensar (CAMPA-
NHÃ, 2008).

Sua liderança é um refl exo direto de quem você é. 
Sua postura como líder não será melhor do que sua 
postura como pessoa. As imperfeições na vida de 
um líder não o tornam inútil para o trabalho. No 
entanto, ele não pode se conformar com os proble-
mas que tem, sob o risco de se ver engolido por 
eles. Não são os liderados que tiram um líder do 
seu posto, mas sim a inabilidade do líder de saber 
administrar os seus pontos fracos que o tornam in-
capaz de permanecer na liderança (CAMPANHÃ, 
2008, p. 11).

Sob essa descrição, percebe-se que o líder necessita 
ter uma missão de vida, domínio próprio e conhecer-se 
a si mesmo. A partir da fala de Campanhã (2008) pode-
-se concluir que, dentro de cada um existe um potencial 
muito positivo, mas também destrutivo que pode colo-
car a liderança em risco.

Gerir e liderar pessoas é atuar na busca contínua de 
criatividade, inovação e novas ideias, é buscar constan-
temente novas alternativas e soluções estando sempre 
à frente de sua equipe. A falta de criatividade afeta a 
mente do líder, seus liderados e toda a organização que 
depende desse gerenciamento inovador e a oferta da 
perspectiva de novas soluções e processos mais inte-
grados e avançados.

Buscar uma visão de futuro é de importância e de 
característica dos maiores e melhores gestores e prin-
cipalmente no que tange à gestão de pessoas. Sendo 
que essa visão também permeia os liderados dentro de 
sua visão, por vezes unilateral, priorizando somente o 
seu desejo de crescimento profi ssional e material. O 
melhor líder é o que dá o primeiro passo, entrega-se 
a um desafi o e a um futuro imaginado, longe do con-
cretizado, mas que necessita ser dado para criar novas 
perspectivas e ultrapassar as mesmices cotidianas.

Ainda dentro de um conceito e maior aprofunda-
mento de uma visão futura, existem alguns requisitos 
para se chegar à visão. E a visão, conforme Campanhã 
(2008), depende de: - líderes dispostos a ajustar o pró-
prio caráter a seu favor – líderes dispostos a pagar o 
preço para fazer o que é certo. O preço é alto, mas a 
satisfação de fazer o que deve ser feito é, muitas vezes, 
maior – líderes dispostos a dar exemplo. Como pedir a 
alguém para segui-lo a favor de uma visão, se você não 
a segue em sua vida? – de líderes dispostos a capacitar 
outros. Sucesso sem discípulos é fracasso – líderes ho-
nestos no trato com o dinheiro (CAMPANHÃ, 2008).
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No atual século, cabe a refl exão do que se espera 
dos líderes e da gestão de pessoas, a partir das infi nitas 
e aceleradas mudanças que estão ocorrendo. Conforme 
Edson Vaz Musa, em seu Artigo para o Jornal O Esta-
do de São Paulo, o conhecimento do ser humano está 
duplicando atualmente a cada 10 anos. Bem diferente 
do que ocorria em 1700 e 1900 onde o conhecimento 
humano dobrava a cada 150 anos, e a cada 50 anos 
entre 1900 e 1950.

A aceleração do conhecimento faz com que as mu-
danças sejam inevitáveis dentro e fora de uma organi-
zação. Os líderes devem ter em mente que os membros 
de sua equipe vivem 24 horas por dia respirando novas 
tecnologias, havendo um ritmo acelerado na escola, no 
trabalho, em casa ou na rua, provocado por essa enxur-
rada de conhecimento que recai sobre o ser humano 
diariamente. Em meio a tudo isso, ainda ocorre o in-
verso em algumas instituições que desejam manter o 
padrão tradicional, construído durante toda uma histó-
ria, entendendo que é possível viver e fazer as mesmas 
coisas que se fazia no século passado (CAMPANHÃ, 
2009).

Há um conceito histórico de que as organizações 
e seus líderes sempre devem estar à frente no tempo, 
em relação aos demais, não permitindo que alguém os 
alcancem, mas que tenham sempre uma margem de 
avanço. Fatores como esses, podem se transformar em 
uma pressão muito grande que pode atingir a saúde do 
ser humano. Neste sentido a importância da qualifi ca-
ção contínua. 

Campanhã (2009) traz alguns apontamentos muito 
sérios quanto a fi gura do líder, quais sejam:

Líderes que não se qualifi carem adequadamente 
e não tiverem conteúdo para liderar pessoas serão 
gradativamente substituídos ou relegados a segundo 
plano. Líderes que se preocupam apenas em manter 
a organização serão apagados do mapa e deixarão 
de ter lugar na organização que dirigem (CAMPA-
NHÃ, 2009, p. 196).

A preocupação de Campanhã (2009) se justifi ca 
diante da necessidade de gerir pessoas em torno de uma 
causa que tenha continuidade e sustentabilidade. 

Historicamente as Comunidades Terapêuticas tem 
seus limites em termos de perspectivas fi nanceiras não 
compatíveis com o que o mercado em geral oferece. 
Limitação que se simplifi ca por causa do orçamento 
fi nanceiro baixo, visto a sua dependência de ofertas, 
doações e contribuições para a sustentabilidade. A pre-
ocupação com a manutenção também pode gerar es-
tressores que podem infl uenciar na permanência ou não 
dos profi ssionais na instituição. 

Percebe-se que os desafi os são constantes e que o 
tema abordado até aqui é perfeitamente aplicável às 

Comunidades Terapêuticas, apesar do tradicionalismo, 
presente em muitas delas, que teme a mudança radical 
de todos os seus processos. O intuito é acompanhar o 
conhecimento e a mudança do perfi l do público atendi-
do e do profi ssional que já esteja atuando nestas insti-
tuições e aos que estarão assumindo funções de gestão 
em um futuro próximo.

4 Considerações fi nais

Ogestor de uma Comunidade Terapêutica 
necessita se comunicar de maneira simples 
direta e com franqueza, falar a verdade, sin-

ceridade oferecendo benefícios a longo prazo aos seus 
profi ssionais. Estes benefícios nem sempre são recur-
sos materiais, mas também os imateriais. Faz parte da 
função de gestor motivar os profi ssionais a entenderem 
todos os processos e decisões, interagindo e buscando 
encontrar alavancas para o crescimento profi ssional e 
de equipe conectada a uma visão conjunta, concreta e 
objetiva da instituição.

Há de se considerar que as pessoas falham e seus 
erros necessitam ser recolhidos para um aproveitamen-
to no futuro, nas suas qualifi cações e correções. Não é 
aceito, no entanto, que essas falhas sejam de diminui-
ção do profi ssional, mas sim de oportunizar a correção 
da rota, dentro da respeitabilidade e de entendimento 
de um ser frágil sujeito a erros, e de crescimento pro-
fi ssional e qualifi cado.

Há de se destacar que todos os profi ssionais passam 
por momentos estáveis e momentos de baixo rendi-
mento. Os momentos de baixa produtividade podem se 
dar a partir de vários fatores como saúde, motivação, 
fi nanceiro, cansaço e sem perspectivas profi ssionais 
dentro do vínculo empregatício com a Comunidade. E 
é nesse momento que o papel de líder precisa ser acio-
nado para identifi car essas fases profi ssionais, para dar 
um novo direcionamento e um realinhamento profi s-
sional. Deseja-se que essa identifi cação possa ocorrer 
antes como uma ação preventiva, mas isso exige do 
gestor sensibilidade e qualifi cação aguçada.

A superação de ambos os lados, como gestor e pro-
fi ssional, desses momentos instáveis precisa ser em 
conjunto e encontrar caminhos que não prejudiquem 
o desenvolvimento dos serviços diários, nem afetem o 
orçamento fi nanceiro particular e da instituição e, mui-
to menos, aos acolhidos da Comunidade Terapêutica, 
que não deveriam ter a percepção de alguma instabili-
dade de referência terapêutica no seu tratamento.

Fazer as pessoas se sentirem especiais, independen-
temente de suas funções e responsabilidades dentro de 
uma Comunidade Terapêutica, remete a um sucesso 
profi ssional como gestor e como profi ssional na área 
operacional. Neste sentido, podemos aprender com 
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Jesus que, incansavelmente, ensinava às multidões e 
respondia às perguntas que faziam. Seu estilo de agir 
era forte e paciente, dando atenção aos que a ele pro-
curavam.

Os gestores das Comunidades Terapêuticas preci-
sam aprender a descobrir as alavancas das pessoas e 
como manuseá-las procurando constantemente a me-
lhor forma de interagir com seus liderados. Descobrir 
as alavancas das pessoas nada mais é do que perceber o 
que as pessoas estão fazendo e conversar com elas so-
bre isso, para alcançar as oportunidades de se conectar 
com o próximo e buscar uma intimidade profi ssional e 
de sonhos de cada um.

O ser humano é caracterizado por necessidades fí-
sicas básicas, sendo que essas direcionam suas ações e 
atitudes, como seguir uma liderança, busca por entre-
tenimento e um sentido de sua vida. Dentro do enten-
dimento de sentido há uma positividade muito grande, 
que faz com que o profi ssional olhe para a frente. Tam-
bém, é uma satisfação poder ver linhas de direção, que 
trazem segurança e um acompanhamento de caminhos 
que se objetiva.

Dentro dessa realidade, de perspectiva profi ssional 
e da capacidade de oferta de oportunidade por parte 
das organizações, há a clareza de que a manutenção 
de profi ssionais por longo tempo em uma Comunidade 
Terapêutica, considerando apenas um patamar salarial 
atrativo, muitas vezes, nivelado abaixo do mercado, 
como dito, implica na desistência destes profi ssionais e 
na busca de novas oportunidades.

Essa perda de profi ssionais sem perspectivas e a não 
possibilidade de contornar essa situação por parte das 
Comunidades Terapêuticas, trazem algumas refl exões 
a serem consideradas: 1) uma avaliação do profi ssio-
nal de que sua experiência não é mais de importância, 
considerando-se um longo prazo; 2) a qualifi cação e a 
experiência do profi ssional não condizem com a neces-
sidade da Comunidade Terapêutica; 3) um sentimento 
do profi ssional de que seu crescimento estagnou-se e a 
rotina é o que lhes aguarda; 4) que os serviços profi s-
sionais a serem ofertados dentro de uma Comunidade 
Terapêutica não exigem esse nível profi ssional; 5) os 
próprios acolhidos tem o sentimento de que, para seu 
tratamento e sucesso, não são necessários profi ssionais 
qualifi cados e experientes; 6) uma avaliação por par-
te da gestão da Comunidade Terapêutica de economia 
com mão de obra, não na quantidade, mas na qualidade.

Como em sua grande maioria as Comunidades Te-
rapêuticas têm em seus princípios a visão cristã do ser 
humano, o mesmo é repassado e até cobrado dos seus 
profi ssionais. E nesse âmbito, o mesmo pode ser utili-
zado como conforto, repassando aos profi ssionais de 
que esses são os propósitos de Deus para a sua vida, de 
uma dedicação profi ssional eterna. Também de que as 

suas perspectivas profi ssionais futuras não condizem 
com os planos de Deus para as suas vidas.

Neste sentido, pairam dúvidas de qual é de fato o 
melhor caminho a seguir. Permanecer da forma como 
está ou buscar novos desafi os e novas perspectivas que 
possam trazer satisfação e uma melhor remuneração fi -
nanceira, com melhor qualidade de vida para si e sua 
família?

Com as referências aqui apresentadas, pode-se 
identifi car que há grandes desafi os a serem contorna-
dos. Pelo lado dos profi ssionais a confi ança de que 
há sim possibilidades concretas de estabilidade e de 
crescimento. Do lado da gestão, de oportunizar à nova 
geração um plano de carreira e de satisfação aos seus 
liderados. E de ambos os lados, o interesse em adentrar 
e seguir nesse projeto de ajuda a outras vidas por meio 
de profi ssionais satisfeitos e com propósitos concretos.

Diante disso, entende-se que as Comunidades Te-
rapêuticas já possuem grandes desafi os na gestão de 
pessoas e de manutenção de seus profi ssionais moti-
vados, saudáveis e com perspectivas de satisfação. E 
pondera-se que os desafi os dessa área somente tendem 
a crescer devido as mudanças que se apresentam e a 
necessidade de se pensar a sustentabilidade, a integrali-
dade e mutualidade entre os componentes profi ssionais 
na gestão responsável destas instituições. 
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Um olhar sobre a gestão da 
rotatividade de colaboradores 

nas Comunidades Terapêuticas
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RESUMO: o artigo aborda a rotatividade de colabora-
dores nas Comunidades Terapêuticas (CT’s) – institui-
ções de acolhimento de dependentes químicos. Apre-
senta uma análise dos possíveis fatores que contribuem 
para esta demanda, com o intuito de focalizar no mo-
delo de gestão de equipes empregado por estas institui-
ções. O estudo foi baseado em pesquisa bibliográfi ca 
com diversos autores que tratam do assunto e em dados 
empíricos coletados em uma CT, mais precisamente, o 
Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE, 
Administração Central. Os resultados apontaram que 
o modelo de gestão científi ca de pessoas apresentado 
neste trabalho, se aplicado corretamente nas CTs, pode 
gerar a transformação necessária que dará a certeza de 
continuidade deste trabalho social tão importante em 
nossos dias. 

Palavras-chave: Gestão. Rotatividade de Colaborado-
res. Comunidade Terapêutica.  

ABSTRACT: the article addresses the turnover of 
employees in Therapeutic Communities (TC's) – ins-
titutions for the reception of chemical dependents. It 
presents an analysis of the possible factors that contri-
bute to this demand, in order to focus on the team ma-
nagement model employed by these institutions. The 
study was based on bibliographic research with several 
authors who deal with the subject and empirical data 
collected in a CT, more precisely, the New Hope Reco-
very Center – CERENE, Central Administration. The 
results showed that the model of scientifi c management 
of people presented in this work, if applied correctly 
in The TCs, can generate the necessary transformation 
that will give the certainty of continuity of this social 
work so important in our days.

Keywords: Management. Employees Turnover. The-
rapeutics Communities. 
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1) Introdução

E ste artigo propõe a busca de um referencial 
apropriado de gestão da rotatividade de co   
laboradores nas Comunidades Terapêuticas 

(CT), partindo da pesquisa em literatura já existente e 
de dados coletados em uma Comunidade Terapêutica 
como exemplo prático, funções e disfunções que pre-
cisam ser, sob o ponto de vista deste estudo, readequa-
dos na gestão da rotatividade dos colaboradores destas 
instituições. 

Como tema introdutório ao estudo – dividido, para 
fi ns organizacionais, em quatro partes - busca-se defi -
nir o que seja e qual a importância do controle da rota-
tividade (turnover) de colaboradores nas organizações 
de acolhimento de dependentes químicos. Deduz-se a 
importância da compreensão inicial das implicações de 
uma alta rotatividade de colaboradores e as infl uências 
negativas que este fato gera dentro da organização des-
de os custos fi nanceiros envolvidos nesta operação até 
a perda do capital intelectual e cultural que pode in-
viabilizar todo um trabalho desenvolvido e construído 
durante anos. Esta abordagem tem como objetivo apre-
sentar o objeto de estudo com suas características bási-
cas. Entende-se que a própria pesquisa sobre turnover 
permitiria o desenvolvimento de um estudo em especí-
fi co, visto que existem várias vertentes que poderiam 
ser abordadas na busca de um estudo mais completo 
sobre o assunto. Pretende-se, no entanto, limitar este 
estudo a uma forma concisa e compreensível que situe 
a pesquisa no foco de sua temática proposta. 

Apresentar-se-á, ainda, uma abordagem sobre a ori-
gem das Comunidades Terapêuticas, delineando suas 
principais características e a sua forma de trabalho, 
além de seu desenvolvimento ao longo do tempo para 
se transformar no modelo pelo qual são conhecidas 
hoje. Esta abordagem permitirá entender a formação da 
mão-de-obra contratada e utilizada nas CTs, fornecen-
do dados necessários para o entendimento do turnover 
nestas instituições. Conforme Dumon e Hollard (2007, 
p. 37),

Recrutar colaboradores de modo efi caz não se re-
duz a dominar certa quantidade de técnicas de re-
crutamento. Requer estratégia, cultura e fi losofi a 
empresarial adequada. [...] O meio mais efi caz para 
aumentar desempenho de uma empresa a curto ou 
longo prazo, é elevar, sistematicamente, o nível dos 
talentos que nela se encontram. 

Nesta perspectiva, a cultura organizacional, sua vi-
são e missão, devem ser consideradas como um dos 
principais parâmetros para o recrutamento e seleção 
efi cazes. Numa organização cuja cultura prevalecente 

seja o atendimento às pessoas, esta precisa ser provi-
da de profi ssionais com características diferenciadas 
dos colaboradores daquelas instituições cuja inovação 
tecnológica seja a tônica de trabalho. Neste sentido, a 
necessidade de um conhecimento mais aprofundado 
sobre estas instituições denominadas Comunidades Te-
rapêuticas. 

Para fi ns de compreender as especifi cidades destas 
instituições, apresentar-se-á ferramentas utilizadas na 
área de gestão de pessoas que se bem utilizadas podem 
contribuir no controle da rotatividade de colaboradores, 
facilitando a manutenção desta rotatividade em níveis 
desejáveis. Como ação propositiva, será demonstrada 
uma estrutura ideal de gestão de pessoas com os passos 
necessários à contratação, administração e desligamen-
to destas pessoas. 

Por fi m, o estudo aborda as possíveis razões situ-
acionais para que haja, ou não, um alto turnover nas 
Comunidades Terapêuticas. Serão várias abordagens, 
desde a satisfação e insatisfação no trabalho, estraté-
gias da organização, se o alto turnover ocorre apenas 
em determinadas áreas ou no todo da CT, tentando fi r-
mar a ideia de que a gestão correta de turnover indica 
excelência organizacional. 

2) A gestão da rotatividade de colabora-
dores nas Comunidades Terapêuticas. 

Ofator humano e seu capital intelectual vêm 
sendo considerado o grande diferencial de 
crescimento das organizações. Visto desta 

maneira, o controle de turnover deve ser desenvolvi-
do de maneira estratégica, sendo que toda organização 
busca diferenciação perante outras organizações de sua 
área de atuação. Conceitualmente, o controle de 

Turnover ou rotatividade de pessoal refere-se à re-
lação entre as admissões e os desligamentos de pro-
fi ssionais ocorridos de forma voluntária ou involun-
tária, em um determinado período. Pode-se afi rmar 
que a rotatividade de pessoal infl uencia signifi ca-
tivamente os processos e resultados das empresas, 
pois é um aspecto muito importante na dinâmica 
organizacional (PINHEIRO, 2013, p. 02).

Uma boa estratégia de contratação e manutenção de 
colaboradores pode evitar muitos desgastes para a or-
ganização. Assim como, a a incapacidade das organiza-
ções em manter uma relação duradoura com seus cola-
boradores pode gerar um alto turnover ou rotatividade

2.1 Turnover ou Rotatividade 

A rotatividade de pessoal, conforme dito, é defi nida 
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como sendo o fl uxo de entrada e saída de pessoas em 
uma organização, e explicita a necessidade de entrada 
de novas pessoas para suprir a saída das que saíram 
(CHIAVENATO, 1999). 

O momento da execução dos processos de recruta-
mento e seleção, no qual a pessoa, ou a organização, 
decide pelo vínculo trabalhista, é o mais apropriado 
para gerenciar efetivamente o seu turnover, pois pode 
trabalhar no sentido de fazer uma triagem de colabora-
dores que mais sirvam as políticas, à cultura e as neces-
sidades da organização (SILVA, 2001). 

Cabe as organizações analisarem e determinarem 
cuidadosamente o fl uxo de saída de funcionários, e de 
quem foi a decisão sobre a demissão. Para Milkovich e 
Boudreau (2000, p. 124) o colaborador ou funcionário 
que abandona a empresa pouco tempo depois de ser 
contratado se torna menos valioso do que aquele que 
permanece por mais tempo. 

Entre 1987 e 1989, segundo Biasca (1995), o termo 
downsizing começou a vigorar com muita intensidade 
nos meios administrativos. A cultura do downsizing, 
que é o achatamento do quadro de funcionários e que 
gerou muitas demissões, criou uma instabilidade muito 
grande no mercado de trabalho. O downsizing trouxe 
certa insegurança pois para o funcionário já não havia 
mais motivos para ser fi el a uma organização, qualquer 
que fosse, pois a qualquer momento poder-se-ia perder 
o posto de trabalho devido a alguma reorganização ad-
ministrativa. 

Por isso, quando o desligamento ocorre por inicia-
tiva da organização, seja para substituir o colaborador 
por outro mais adequado às suas necessidades, seja 
para corrigir problemas de seleção inadequada, seja 
para reduzir a sua força de trabalho, descobre-se que o 
turnover nada mais é do que uma falha no processo de 
gestão de pessoas (SILVA, 2001). 

Na maioria das vezes, para cada desligamento ne-
cessita-se de uma nova contratação, signifi cando custos 
não previstos que acarretam à organização um descon-
trole no desembolso de caixa. Sabe-se que o desliga-
mento ocorre quando a pessoa deixa de ser membro 
da organização e que todo este processo de demissão, 
nova contratação, adaptação e treinamento do novo co-
laborador é um processo que implica em novos custos. 
É preciso ter consciência que demitir faz parte do pro-
cesso administrativo. Esta tarefa deverá ser, entretanto, 
realizada com competência, sendo que se entende por 
competência o conjunto de conhecimentos, habilida-
des, atitudes e comportamentos que permitirão e de-
sempenho pleno e efi caz na tarefa de demitir (CARLE-
TO; FRANCISCO e KOVALESKI, 2008). 

Também é necessário ter consciência que a mão-
-de-obra capacitada está cada vez mais escassa. Há 

mais oferta de empregos no mercado de trabalho do 
que mão-de-obra especializada para preenchê-las. No 
entanto, a demanda reprimida do mercado, facilita a 
decisão do colaborador especializado em trocar de tra-
balho, aproveitando as oportunidades do mercado de 
trabalho e por seu lado a organização tende, cada vez 
mais, a agir com ponderação quanto a demitir colabo-
radores que consideram capacitados para executar as 
tarefas propostas em sua organização. 

Atualmente as organizações vêm valorizando qua-
lidades mais subjetivas, tais como capacidade de rela-
cionamento, postura e temperamento, aquilo que é cha-
mado de inteligência emocional. Considerando que o 
conjunto destes valores e virtudes são diferenciais para 
o profi ssional, as organizações estão preferindo contra-
tar e manter profi ssionais com inteligência emocional 
e no decorrer do processo preparar este profi ssional 
com as capacidades técnicas necessárias à sua função 
(CARLETO; FRANCISCO e KOVALESKI, 2008). 

Para Chiavenato (1999, p. 70), “desligamento por 
iniciativa do funcionário ocorre quando um funcio-
nário por motivos pessoais ou profi ssionais, encerrar 
a relação de trabalho com o empregador”. Esse desli-
gamento, por iniciativa do colaborador, pode ter como 
motivo a insatisfação, sendo este um fator ocasiona-
do internamente, ou algum motivo por força externa, 
como por exemplo, uma proposta atrativa no mercado 
ou outros fatores externos à organização. 

Cada organização desenvolve a sua própria política 
de gestão de pessoas, escolhe a que mais se enquadra 
à sua fi losofi a e suas necessidades, sendo que esta po-
lítica escolhida refere-se à maneira com que a organi-
zação pretende trabalhar com seus colaboradores a fi m 
de atingir seus objetivos organizacionais, permitindo 
que assim também se alcance objetivos individuais. 
Para que isso aconteça, cabe ao gestor da mão-de-o-
bra provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento 
e controle dos seus recursos humanos (CARLETTO; 
FRANCISCO e KOVALESKI, 2008). 

Para que exista controle sobre a situação dos desli-
gamentos existe a necessidade de mensurar o nível de 
turnover na organização. De acordo com Chiavenato 
(1999, p. 70) o índice de desligamento mede a propor-
ção dos desligamentos em relação ao tamanho da força 
de trabalho. 

Para efetuar este cálculo, o autor sugere a seguinte 
fórmula: 

Índice de rotatividade = Nº de funcionários desli-
gados 

Efetivo médio da organização 
Quanto maior o resultado deste índice, maior é a ro-

tatividade de pessoal sendo que, se o resultado for um, 
isso irá representar um giro total no efetivo de colabo-
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radores no período. 
O índice de turnover é um indicador de saúde admi-

nistrativa, se o índice for muito alto, isto signifi ca que 
as decisões administrativas na área de recursos huma-
nos estão sendo tomadas de forma errada. 

A estratégia de controle de turnover pode trazer 
muitas vantagens para a organização. Silva (2001, p. 1) 
menciona alguns: 

Redução do nível de insegurança dos empregados; 
Desligamentos bem fundamentados, levando em 
conta as necessidades da empresa; 
Mudança da insatisfação gerada nos ex-empregados 
por desligamento mal conduzido; 
Aumento da responsabilidade dos gestores nos des-
ligamentos e, consequentemente, nas contratações e 
no treinamento de pessoal; 
Preservação do nome da empresa; 
Diminuição dos custos de turnover. 

O turnover, além de gerar todo um retrabalho, visto 
que terá que ser efetuada nova seleção, nova integra-
ção e novos treinamentos, com possíveis margens para 
erros nesta nova contratação, também infl ui no fator 
fi nanceiro, pois todo este processo irá gerar custos para 
a organização. 

No caso das Comunidades Terapêuticas (CT), o cus-
to fi nanceiro tem um impacto muito forte, visto que, em 
sua maioria, as CTs dependem de doações para atingir 
seu equilíbrio de caixa. Porém, atualmente, com a valo-
rização das pessoas no processo, o fator capital intelec-
tual está sendo calculado como uma perda ainda maior 
para a organização. Toda vez que um colaborador se 
desliga ou é desligado da instituição ele leva consigo 
todas as informações acumuladas durante o tempo de 
sua experiência nesta instituição. 

“Uma avaliação válida de custos do turnover incor-
pora alguns conceitos de investimentos de não-retorno 
no investimento no caso de colaboradores que se des-
ligam, e investimentos de retomo esperado quando de 
substituições” (SILVA 2001, p. 4). Para Lucena (1995, 
p. 198), “o turnover não somente pode signifi car inves-
timentos perdidos, desperdiçados, que não retornam a 
empresa, como pode afetar profundamente o nível de 
produtividade, a continuidade da empresa e seus resul-
tados”. 

Os desligamentos contínuos infl uenciam a produti-
vidade, pois a perda de parte da história da organização 
com a saída de colaboradores que integraram momen-
tos importantes da organização, faz com que esta se 
sinta um tanto quanto desligada também junto com o 
colaborador (FERREIRA e FREIRE, 2001). 

Segundo Lucena (1995, p. 199), “controlar o turno-

ver não signifi ca apenas ter as informações sobre ele, 
mas signifi ca proteger e reter a mão-de-obra que é im-

portante para a empresa”. Um alto turnover pode vir 
a ter um efeito extremamente negativo sobre a coesão 
e interação do grupo de colaboradores remanescentes 
na organização, e pode haver prejuízo no desenvolvi-
mento destes grupos, podendo infl uenciar o seu com-
portamento, baseado na percepção dos mesmos sobre 
a saída de outros membros da equipe, sobre as justifi -
cativas da organização para a decisão do desligamento 
(SILVA, 2001). 

De acordo com Carletto, Francisco e Kovaleski 
(2008), para reduzir turnover deve-se implantar um ca-
nal de comunicação efi ciente, desenvolver a capacida-
de da organização de atrair talentos, o que nos remete a 
um processo estratégico na contratação de pessoas e na 
retenção dos talentos já adquiridos ou desenvolvidos, 
além do desenvolvimento de programas que possibili-
tem ao colaborador crescimento profi ssional e pessoal 
visando sua valorização. Tudo isso em um ambiente de 
liberdade, confi ança, respeito, com avaliação constante 
dos métodos e procedimentos, atendendo as tendências 
do mercado.

A partir dessa visão, compreende-se a gestão de pes-
soas como sendo “um conjunto de políticas e práticas 
que permitem a conciliação de expectativas entre a or-
ganização e as pessoas para que ambas possam realizá-
-las ao longo do tempo” (DUTRA, 2002, p. 17), bem 
como, 

[...] pode-se afi rmar que as pessoas exercem um pa-

pel fundamental na sua relação com as empresas. 

Cabe, àquelas, administrar a sua carreira, levando 

em conta aspectos internos e externos da organiza-

ção, a qual, por sua vez, dará suporte adequado para 

que possam utilizar o que têm de melhor (BALDU-

CI e KANAANE, 2007, p. 134).

Neste sentido, a importância de se realizar avalia-
ções constantes no interior da organização. Para Silva 
(2001, p. 22) “um diagnóstico feito a partir do interior 
da organização poderá indicar quais áreas merecem ên-
fase para um efetivo gerenciamento do turnover”. Para 
fundamentar esta informação, o autor defi ne as seguin-
tes oportunidades de gerenciamento: 
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Oportunidade para um efetivo gerenciamento de Turnover
Segurança Condições de trabalho Centralização Comunicação
Organizações sujeitas 
a fl utuações dos ní-
veis de empregos tem 
difi culdades de reter 
empregados.

O meio ambiente físico de tra-
balho é cada vez mais impor-
tante para o recrutamento e re-
tenção de pessoal.

Organizações altamente cen-
tralizadoras apresentam me-
nor autonomia, menor en-
volvimento na tomada de 
decisão, podendo apresentar 
um maior turnover.

Falta de comunicação 
efi ciente, feedbacks 
inconstantes, canais 
informais de comuni-
cação podem causar 
um alto turnover.

Figura 1: Oportunidade para gerenciamento de Turnover

Fonte: Silva (2001. p. 22- 23).

O valor a ser desembolsado por uma organização 
por não desenvolver uma gestão estratégica de contro-
le do turnover (SILVA, 2001) não é apenas fi nanceiro, 
mas também social por estar fornecendo mão-de-obra 
qualifi cada para a concorrência, depois de ter gasto 
tempo e recursos para capacitar seus profi ssionais. 

A rotatividade de colaboradores, conforme Ferreira 
e Freire (2001) ocorre principalmente devido aos se-
guintes fatores: relação defi ciente entre funcionário e a 
cultura organizacional, treinamento inadequado e falta 
de incentivos. Porém, a maioria dos administradores, 
ainda acredita que o salário é a grande preocupação dos 
trabalhadores, esquecendo que as pessoas necessitam 
ser reconhecidas de outras maneiras (FERREIRA e 
FREIRE, 2001).

O supervisor direto tem papel fundamental na re-
dução de turnover, pois, na maioria das vezes, cabe a 
ele o reconhecimento e ou promoção do profi ssional 
que apresenta um bom desempenho, sendo que a falta 
de atenção por parte deste supervisor pode ser fator de 
desmotivação, baixo desempenho e até mesmo o des-
ligamento destes colaboradores. Devido à redução ou 
inexistência de profi ssionais no mercado de trabalho, 
como os requeridos nas Comunidades Terapêuticas em 
algumas funções específi cas, pode-se considerar o tur-

nover uma variável importante no planejamento estra-
tégico de longo prazo.

Para Chiavenato (1999, p.70), “a rotatividade não é 
uma causa e sim um efeito de algumas variáveis exter-
nas e internas”. As variáveis externas são relacionadas 
às oportunidades no mercado de trabalho, já as vari-
áveis internas podem se tratar de salário e benefícios 
oferecidos pela organização, o estilo gerencial que não 
se adéqua a visão do colaborador ou ainda a falta de 
perspectiva de crescimento pode se tornar uma variável 
interna preponderante. Segundo Milkovich e Boudreau 
(2000, p. 125) “satisfação no trabalho é uma relação 
emocional prazerosa ou positiva que uma pessoa tem 
em relação a suas experiências profi ssionais”. 

O fenômeno do turnover é multicausal. Portanto, a 
lógica de funcionamento que estrutura a concepção for-

mal do trabalho e orienta as atividades dos colaborado-
res pode contribuir decisivamente nos índices de turno-

ver (FERREIRA e FREIRE, 2001). Cabe lembrar que, 
de forma estratégica, o turnover pode ter características 
positivas, como, por exemplo, a substituição gradativa 
do quadro por profi ssionais mais capacitados. Também 
as equipes, com o passar do tempo, tendem a se aco-
modar às rotinas organizacionais diminuindo sua pro-
dutividade, necessitando assim novas incorporações de 
capital intelectual para que possam ser renovadas. 

Para Silva (2001), o turnover cria oportunidades de 
substituições e estas podem trazer consigo novos co-
nhecimentos, ideias, abordagens, tecnologias e estilos. 
Turnover também é visto positivamente no fator redu-
ção de confl itos, na medida em que os confl itos entre os 
colaboradores ou grupos estejam prejudicando o fun-
cionamento da organização. O mesmo autor considera 
ainda que “o turnover pode apresentar oportunidades 
de redução de custos através da eliminação ou fusão 
dos cargos vagos, redefi nição de cargos e/ou introdu-
ção de nova automação” (SILVA, 2001, p. 8). 

Para Chiavenato (1999), a entrevista de desligamen-
to tem um papel importante, pois quando efetuada por 
um profi ssional capacitado de recursos humanos, pode 
ajudar a organização a identifi car se a motivação para o 
desligamento foi interna ou externa. A partir desta en-
trevista, a organização, sabendo o real motivo do des-
ligamento, poderá tomar decisões efi cazes para evitar 
que perdas imprevistas aconteçam novamente. Ainda 
segundo Milkovich e Boudreau (2000, p. 125), “Mui-
tas organizações pesquisam atitudes e opiniões de seus 
funcionários como indicadores de um ambiente de tra-
balho atraente e justo. Outras empresas o fazem para 
conseguir sinais antecipados de seus comportamentos 
relacionados com a produtividade”. Na análise de Fer-
reira e Freire (2001, p. 178), 

O fenômeno da rotatividade revela-se fonte de pre-
ocupação das empresas em um cenário de competi-
ção globalizada. Nesse contexto, a competitividade 
implica oferecer qualidade de serviços e produtos, 
reforçando a importância da política de adminis-
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tração de pessoal que possibilite a permanência de 
profi ssionais na empresa, desenvolvendo trabalhos 
com efi ciência e efi cácia. Assim, a concorrência da 
rotatividade pode ser a ponta do iceberg de distor-
ções na política de gestão de pessoas. 

Para Silva (2001), não existe uma taxa de turnover 

ideal, porém, esta pode ser considerada aceitável quan-
do é sufi ciente para reter pessoal de qualidade e subs-
tituir aqueles que não apresentam perfi l e desempenho 
fáceis de correção, ou economicamente viáveis. 

Dentro destas perspectivas, pode-se perceber a im-
portância estratégica de se conhecer e administrar um 
turnover ideal para cada organização. Às CTs, caberá 
descobrir o perfi l ideal de seus colaboradores, que se 
adéquem a sua cultura e funcionamento, dando a estes, 
condições de crescimento e reconhecimento para evi-
tar um alto turnover e consequentemente uma oferta de 
serviços sem maior qualidade e até a possibilidade do 
encerramento de suas atividades. 

3) Defi nição e origem das Comunidades 
Terapêuticas 

As Comunidades Terapêuticas surgiram das 
observações clínicas de Maxwell Jones 
(1953). Psiquiatra do exército inglês, Jo-

nes começou a desenvolver esse modelo para soldados 
com traumas decorrentes da II Guerra Mundial. Com 
esse propósito, organizou um serviço de internação 
com base em abordagens educativas, encenações dra-
máticas e discussões, dentro de um ambiente pautado 
pelas normas de convivência em grupo. Posteriormen-
te, ampliou seu modelo para outras patologias crônicas. 
Jones considerava que seus pacientes “representavam 
um fracasso” na sociedade; eles advinham primordial-
mente de famílias desestruturadas e inevitavelmente, 
desenvolveram atitudes antissociais na tentativa de 
se defenderem daquilo que lhes parecia um ambiente 
hostil”. “Para estes, a construção de padrões de rela-
cionamento nunca adquiridos durante a vida só seria 
estimulada dentro de um ambiente grupal seguro e te-
rapêutico” (NEHLS, 2010 apud CASTILLO, 2010, p. 
1). 

Conforme De Leon (2003, p. 100, grifo no original), 
“A expressão ‘comunidade terapêutica’ conota uma co-
munidade capaz de remediar, restaurar ou curar. Mas 
a distinção profunda entre a CT e outros tratamentos 
reside no uso da comunidade como método para mudar 
a pessoa inteira”. Em seu trabalho de pesquisa como 
especialista reconhecido internacionalmente no trata-
mento do abuso de substâncias psicoativas, De Leon 
(2003, p. 03) afi rma que: 

A CT é fundamentalmente uma abordagem de au-
toajuda, desenvolvida de modo primordial fora das 
práticas psiquiátricas, psicológicas e médicas tradi-
cionais. Hoje, no entanto, a CT é uma sofi sticada 
modalidade de serviços humanos, como o evidencia 
a gama de seus serviços, a diversidade da população 
servida e o corpo em desenvolvimento de pesquisas 

vinculadas com comunidades terapêuticas. 

Sintetizando décadas de experiência clínica e pes-
quisa, De Leon (2003) descreve e analisa detalhada-
mente a história, o quadro conceitual e a prática das 
comunidades terapêuticas. É com base na experiência 
de De Leon (2003) e em suas defi nições que podemos 
apresentar de forma básica e sucinta uma CT e como 
este tipo de trabalho é conhecido e reconhecido atual-
mente. 

No entanto, como o próprio De Leon aponta (2003, 
p. 5), “A evolução da CT revela o vigor, a riqueza de 
possibilidades e a fl exibilidade da modalidade CT no 
sentido de expandir-se e adaptar-se à mudança. Mas a 
evolução da CT também apresenta alguns problemas 
[...]”. Como De Leon (2003) coloca muito bem, todas 
as organizações evoluem e se transformam dentro de 
possibilidades de variação e de fl exibilidade. As CTs 
também evoluíram e passaram a ser um nicho de mer-
cado na prestação de serviços dentro da área de saúde 
pública. 

Peter Drucker (1994, p. 13) afi rma que “a capacida-
de do governo para executar tarefas sociais é, de fato, 
muito limitada”. Isto trouxe às CTs o desafi o de exe-
cutar cada vez melhor o seu serviço de cunho social, 
mas que exigiu um aperfeiçoamento técnico e científi -
co por ser o seu serviço responsável pelo atendimento 
às pessoas portadoras de uma doença complexa como 
a dependência química. 

Os órgãos governamentais de saúde ainda estão no 
início da busca de modelos próprios e do conhecimen-
to necessário ao atendimento à dependentes de subs-
tâncias psicoativas, por isso ainda não se pode esperar 
que estes órgãos consigam atender toda a demanda, por 
mais que este devesse ser seu papel. 

Na revista Comunidade Terapêutica & Dependência 
Química em pauta! Ano III nº 08, editada pela Cruz 
Azul no Brasil, na página oito, Hartmann defi ne CT a 
partir do conceito formulado pela ANVISA – Agência 
de Vigilância Sanitária: 

Serviços de atenção a pessoas com transtornos de-
correntes do uso ou abuso de substâncias psicoativas 
(SPA), em regime de residência ou outros vínculos 
de um ou dois turnos, segundo modelo psicossocial, 
são unidades que têm por função a oferta de um 
ambiente protegido, técnica e eticamente orienta-
dos, que forneça suporte e tratamento aos usuários 
abusivos e/ou dependentes de substâncias psicoa-
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tivas, durante período estabelecido de acordo com 
programa terapêutico adaptado às necessidades de 
cada caso. É um lugar cujo principal instrumento 
terapêutico é a convivência entre os pares. Ofere-
ce uma rede de ajuda no processo de recuperação 
das pessoas, resgatando a cidadania, buscando en-
contrar novas possibilidades de reabilitação física e 
psicológica, e de reinserção social. 

Hartmann (CRUZ AZUL, Ano III nº 08) coloca em 
destaque, na mesma publicação, que “a criação de uma 
Comunidade Terapêutica deve ser precedida de um 
amplo estudo”. Normalmente as Comunidades Tera-
pêuticas são registradas como organizações não gover-
namentais (ONGs) como entidades sem fi ns lucrativos. 
Esta informação é de suma importância para este estu-
do, pois, as entidades sem fi ns lucrativos normalmente 
trabalham com mão-de-obra voluntária, seja de forma 
integral ou parcial. Isto acarreta um turnover elevadís-
simo, já que os indivíduos têm que suprir suas neces-
sidades através do trabalho remunerado, o que torna o 
seu trabalho voluntário exequível por apenas um tempo 
bastante limitado. 

No entanto, independentemente de ser ou não uma 
entidade sem fi ns lucrativos, pode-se perceber que atu-
almente as Comunidades Terapêuticas possuem um 
caráter ofi cial defi nido e têm seu papel social reconhe-
cido, obrigando-as assim a contratar também de forma 
ofi cial e formal os seus colaboradores. 

De Leon (2003, p. 5) afi rma que “embora se sai-
ba muito sobre se as CTs funcionam ou não, têm-se 
menos conhecimentos acerca de por que e como fun-
cionam”. Uma das análises necessárias neste aspecto 
é exatamente sobre a origem da mão-de-obra utilizada 
nas CTs. Ainda, segundo De Leon (2003, p. 5) a difi -
culdade de pesquisa em torno das CTs está relacionada 
ao fato de que “o ensino da CT tem se apoiado primor-
dialmente na tradição oral. O modelo e o método da CT 
surgiram das experiências de tentativa e erro em que os 
primeiros participantes criavam e administravam suas 
próprias comunidades de autoajuda”. Então temos a in-
formação, de forma oral, que os colaboradores em CTs 
são normalmente egressos dos quadros de tratamento 
da própria CT ou dos quadros de membros de sua man-
tenedora ou mantenedores. 

A partir das declarações de missão e visão das Co-
munidades Terapêuticas é importante ressaltar, que 
“a organização sem fi ns lucrativos existe para provo-
car mudanças nos indivíduos e na sociedade” (DRU-
CKER, 1994, p. 3.). Entende-se, a partir deste conceito, 
que a cultura organizacional instalada nas CTs, como 
organizações sem fi ns lucrativos, difere completamen-
te da cultura existente nas organizações com fi ns lucra-
tivos, onde seus objetivos são todos direcionados para 
o lucro. Já nas CTs, a motivação para o trabalho está re-

lacionada diretamente com a subjetividade de transfor-
mação social a partir da transformação dos indivíduos. 

Devemos considerar ainda, que algumas CTs, além 
de todas as suas responsabilidades profi ssionais nas 
áreas sociais e de saúde, mantêm um perfi l religioso 
em sua organização. Neste sentido, constata-se que não 
estão envolvidos apenas valores de cunho profi ssional 
da mão-de-obra absorvida por estas organizações e dos 
seus valores culturais de origem, mas também a neces-
sidade dos colaboradores terem em seu perfi l valores 
religiosos que vão de encontro aos mesmos valores da 
instituição.

Como exemplo, cita-se o que reza no estatuto da CT 
Centro de Recuperação Nova Esperança (CERENE), 
que “convicto do poder salvífi co de Jesus Cristo, fará 
seu trabalho de recuperação dos doentes e viciados, por 
meio do Evangelho contido nas Sagradas Escrituras, 
do aconselhamento e da assistência médica” (CERE-
NE, 2004).01 Achar mão-de-obra disponível, qualifi ca-
da e comprometida com valores como este citado se 
torna tarefa extremamente difícil de ser executada por 
qualquer profi ssional de recursos humanos. 

As Comunidades Terapêuticas, desta forma, além 
dos agravantes normais, como fl utuações no mercado 
de trabalho, interferências externas e internas, mercado 
globalizado, onde a concorrência não acontece apenas 
a nível nacional, mas também internacional, acaba por 
utilizar uma mão-de-obra altamente específi ca em que 
pese ainda o fato de não termos instituições de ensino 
que produzam este profi ssional de forma acabada. 

4) Desenvolvimento da área de Recursos 
Humanos

O desenvolvimento da área de Recursos Humanos 
é de fundamental importância na gestão, pois visa ali-
nhar os objetivos da organização aos dos colaboradores 
que a compõem de forma a promover ferramentas que 
gerem práticas saudáveis e satisfatórias de trabalho no 
interior da organização. 

01 Conforme informações no site da instituição, o CERENE “atua 
desde 1989, no atendimento para reabilitação de dependentes quí-
micos (álcool e outras drogas), a partir da visão de ser humano 
integral” (CERENE, s/d, online). Seus programas de atendimento 
focam na mudança comportamental e na qualidade de vida de seus 
usuários, bem como de suas famílias. Em suas unidades, nos mu-
nicípios de Blumenau, Palhoça, São Bento do Sul, Ituporanga em 
Santa Catarina e Lapa no Paraná, o CERENE conta, atualmente, 
com quadro multiprofi ssional de em torno de 70 colaboradores 
(CERENE, s/d).
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4.1. Ferramentas para o fl uxo de trabalho 
na área de Recursos Humanos 

Ao gestor cabe reconhecer que sem as ferramentas 
apropriadas não há como administrar e que o maior re-
curso a ser administrado é o recurso humano, pois este 
é o maior capital de qualquer organização. Para Silva 
(2007), todas as organizações têm as seguintes necessi-
dades na área de gestão de pessoas: Administração de 
Pessoal; Medicina e Segurança do Trabalho; Recruta-
mento e Seleção de Pessoal; Comunicação e Eventos; 
Treinamento e Desenvolvimento; Cargos e Salários; 
Assistência Social. 

Conforme Silva (2007, p. 2), 

Não existe fórmula mágica para fazer com que as 
pessoas sejam automotivadas, tenham visão de pro-
cessos e procedimentos, entendam de maneira clara 
e objetiva qual o seu papel no contexto das organi-
zações, tenham visão de que a “saúde” fi nanceira 
da empresa é a única possibilidade de melhoria em 
sua condição profi ssional, aprendam a respeitar as 
diferenças para a obtenção de resultados, entendam 
que o indivíduo cresce a partir do momento que seu 
grupo é forte, pois nos dias de hoje os profi ssionais 
de sucesso, são antecedidos por equipes de sucesso, 
dentre várias outras características profi ssionais e 
pessoais que devam ser focadas no desenvolvimen-
to da gestão e pessoas. 

O importante no processo de gestão de pessoas é 
identifi car e formar multiplicadores, líderes, e pessoas 
que exerçam infl uência positiva em seus pares, subor-
dinados e superiores, destacando ainda que não basta 
desenvolver bons processos, mas sim, bons profi ssio-
nais. 

Para defi nir o tipo de perfi l de colaborador à ser 
contratado, não importando qual será sua função na or-
ganização, é preciso saber da organização qual o seu 
planejamento estratégico, seu planejamento comercial, 
quais os seus nichos de mercado, qual o ponto de equi-
líbrio do negócio, quais os seus meios e métodos de 
publicidade, seu posicionamento de mercado, sua mis-
são, seus valores desejados e reais, quais seus projetos 
a curto, médio e longo prazo, o seu histórico quanto às 
relações de trabalho existentes e desejadas e seus pla-
nos para com as pessoas envolvidas nestes processos. 
Assim estaremos determinando a ótica do empregador. 

Os fatores organizacionais vão defi nir o perfi l dos 
colaboradores. Conforme Kienen e Wolff  (2002, p. 1): 

Administrar pessoas em contextos de trabalho sig-
nifi ca controlar os fatores que interferem nas condi-
ções de trabalho e de vida dos trabalhadores, não no 
sentido de manipulação de seus comportamentos, 
mas no sentido de identifi car as melhores condi-
ções para cada tipo de atividade, as competências 

necessárias a serem desenvolvidas, os fatores que 
motivam os trabalhadores, os recursos e as estru-
turas necessários para a execução das atividades. 
Existe diferença entre controlar comportamentos e 
controlar as variáveis que interferem na ocorrência 
de comportamentos. Controlar variáveis implica em 
criar um ambiente que favoreça a ocorrência das 
ações necessárias para a consecução dos objetivos 
organizacionais. 

É preciso também identifi car qual a ótica que os 
colaboradores têm da organização em que trabalham, 
se esta ótica é a mesma dos empregadores. A bus-
ca dessa informação vai identifi car se os canais de 
comunicação existentes na organização são efi cazes e 
qual o grau de comprometimento e entendimento dos 
colaboradores frente aos anseios da direção. 

Para se defi nir um trabalho de gestão de pessoas 
efi ciente é preciso primeiro conhecer bem a organi-
zação e o que ela quer de seus colaboradores, ter em 
mãos um levantamento dos procedimentos e produti-
vidades desejadas segundo o planejamento da orga-
nização em seus diversos departamentos ou fl uxos de 
produção. 

A metodologia científi ca de gestão de pessoas 
inclui várias áreas do conhecimento humano, tais 
como psicologia, antropologia, direito, administração, 
sociologia, entre outras. 

Silva (2007, p. 5) defi ne diversas rotinas de tra-
balho da área de recursos humanos nas organizações 
dizendo que “a administração de pessoal, é o maior 
e mais técnico fl uxo do Departamento de Recursos 
Humanos, exigindo uma especifi cidade muito exten-
sa” com isto aborda algumas das funções que fazem 
parte das atribuições de um profi ssional de recursos 
humanos como: 

- Administração de pessoal;  
- Controles e programação de férias; 
- Obrigações trabalhistas de rotina;
- Obrigações subsidiárias; 
- Estabelecimento das políticas que visam a profi -
laxia de riscos trabalhistas; 
- Cronograma de confecção da folha de pagamen-
to, férias, rescisões, etc; 
- Elaboração de relatórios evolutivos dos resulta-
dos da folha, para análise junto à direção; 
- Aplicação de um sistema de arquivo, conforme a 
prescrição legal; 
- Checagens periódicas que visam melhorar os 
procedimentos; 
- Análise de modelos contratuais, salário “innatu-
ra”, e controle de turnover; 
- Reuniões periódicas com equipe de trabalho para 
identifi car melhorias e rotinas; 
- Medicina e segurança do trabalho; 
- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais; 
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- PCMSO – Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional; 
- Laudos Ambientais; 
- PPP – Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário; 
- SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes no Trabalho; 
- CIPA – Comissão interna de Prevenção de Aci-
dentes; 
- Controle de exames médicos; 
- Controle de absenteísmo e de horas-homem per-
didas para custeio de perda de produção; 
- Verifi cação da necessidade de exercícios laborais, 
no intuito de evitar doenças ocupacionais; 
- Implantação de programas de melhoria na quali-
dade de vida (SILVA, 2007, p. 05).

Outro ponto da administração de recursos humanos 
é Treinamento e Desenvolvimento (T&D). T&D é im-
portante para a atração e manutenção de colaboradores 
nas organizações. Quando um colaborador sabe que 
sua nova organização lhe oferece o treinamento ne-
cessário e que terá a oportunidade de desenvolver sua 
carreira profi ssional dentro desta organização, diminui 
as ansiedades do colaborador e a organização diminui 
o seu turnover. 

Segundo Silva (2007, p. 4) “treinamento é um pro-
cesso ou conjunto de processos, pelo qual conhecimen-
to, técnicas, hábitos e atitudes são cultivados no cola-
borador, afi m de que ele apresente uma boa produção 
na sua função e na sua carreira e principalmente que 
derive satisfação de seu trabalho”. 

Silva (2007) em seu trabalho ainda cita alguns tipos 
de treinamentos: 

- Transmissão de informação: possui um caráter 
apenas informativo. Este treinamento é utilizado em 
caso de avisos sobre produtos, informações acerca do 
trabalho, regulamentos, normas de funcionamento da 
empresa, transmissão de novos segmentos; 

- Desenvolvimento de habilidades técnicas: tem 
como principal objetivo contemplar os funcionários 
com ferramentas de trabalho, no sentido de maximizar 
a qualidade e otimizar o tempo gasto com as ativida-
des. Este treinamento está diretamente ligado ao cargo 
atual ou para futuras ocupações. Treinamento técnico; 

- Desenvolvimento ou modifi cações de atitudes: são 
aqueles treinamentos destinados a mudança de com-
portamento, promovem mudança das atitudes com-
portamentais inadequadas no ambiente de trabalho, 
aumento de motivação, aumento do comprometimen-
to, desenvolvimento de chefi as, aquisição de novos 
hábitos em relação a clientes e usuários. Treinamento 
comportamental; 

- Desenvolvimento de conceitos: são aqueles que 
visam internalizar em gerentes e corpo diretivo, nova 
visão, novos conceitos que irão permear a vida da em-
presa, estabelecimento de Missão e Valores. Tem o ob-

jetivo de desenvolver um pensamento generalizado e 
de desenvolver gestores que possam pensar em termos 
globais e amplos; 

- Treinamento e desenvolvimento é um processo 
amplo que determina a continuidade não só da execu-
ção das tarefas, mas, também, da própria cultura da or-
ganização. Silva (2007) cita alguns indicadores de que 
a organização precisa de treinamentos: 

- Expansão da empresa e admissão de novos 
funcionários; 

- Redução drástica de funcionários; 
- Mudança de métodos e processos de traba-

lho; 
- Modernização de Maquinários e equipamen-

tos; 
- Implantação de programas de gestão; 
- Introdução de novos produtos; 
- Qualidade inadequada da produção; 
- Baixa produtividade 
- Comunicação bloqueada entre as pessoas; 
- Despesas excessivas com manutenção de 

máquinas e equipamentos; 
- Elevado número de acidentes de trabalho; 
- Pouca versatilidade dos funcionários; 
- Confl itos entre departamentos e/ou pessoas; 
- Organização defi citária; 
- Falta de interesse pelo trabalho; 
- Falta de cooperação entre os funcionários. 

A entrada do colaborador na organização e a sua in-
tegração com a nova realidade profi ssional é um dos 
fatores que também contribuirá para que não haja uma 
taxa alta de turnover devido a compreensões errôneas 
por parte deste novo colaborador sobre a organização. 
Outro ponto a ressaltar é de que as informações sobre 
a organização estarão sendo passadas da organização 
diretamente para o novo colaborador e não através de 
terceiros. Por isso, um processo de integração deve ser 
bem elaborado, com um vídeo relatando como e quan-
do a empresa teve seu início, a história da existência da 
mesma, seus diretores, ramo de negócio, seus produtos 
e posição que ocupa no mercado. É muito importante, o 
fechamento do mesmo com uma mensagem do diretor 
ou proprietário. Ideal para ser apresentado a colabora-
dores que acabem de ingressar na empresa, bem como 
para aqueles que desconhecem este histórico. Tem a 
função motivadora, no sentido de orientar as pessoas 
em relação ao seu novo emprego e de proporcionar a 
ele a percepção de que ele passa a fazer parte desta 
história. 

Um manual de integração também poderá fazer 
parte desta integração. Neste manual deveria constar 
mensagem da diretoria, história da empresa, fi liais e 
associados, produtos, informações gerais, organogra-
ma da instituição, normas de funcionamento, horários 
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e instruções de procedimentos internos de forma ge-
ral, benefícios, políticas de funcionamento, normas de 
segurança no trabalho e mensagem fi nal. O manual é 
ideal para orientar os funcionários sobre as “políticas” 
de funcionamento. Excelente companheiro para evitar 
problemas de comunicação, pois as regras fi cam claras 
e transparentes, desde o início. 

O ponto mais crítico para os casos de descontrole 
sobre turnover é a área de recrutamento e seleção de 
pessoal. É nesta área que se identifi ca as maiores cau-
sas de uma rotatividade alta. Por isso, é importante ter 
um recrutamento e seleção elaborados tecnicamente, 
isto irá proporcionar aos funcionários um aumento de 
autoestima, pois este sabe que para ocupar aquela vaga, 
necessariamente teve que ser o melhor e para os fun-
cionários que já estão na empresa, é motivador saber 
que, nesta empresa, as pessoas ingressam por sua qua-
lifi cação real e não por vias “paternalistas”. 

Taylor (1980, p. 26) comenta o desequilíbrio então 
vigente entre a oferta e a demanda de pessoal qualifi ca-
do afi rmando que “nunca se mostrou tão intensa, como 
atualmente, a procura de homens melhores e mais ca-
pazes. E agora mais do que antes, a procura dos com-
petentes excede a oferta”. O autor, em seus princípios, 
preconizava, já em sua época, a seleção científi ca do 
trabalhador. 

Conforme Fayol (1970, p. 107), “o recrutamento 
consiste na obtenção dos agentes necessários à cons-
tituição do corpo social. Essa operação é das mais im-
portantes e difíceis da empresa e têm infl uência acen-
tuada sobre o seu destino”. 

Toma-se a postulação de Silva (2007), onde em sua 
obra traça o escopo do que deva ser um processo de 
recrutamento e seleção científi co, como segue: 

Em se tratando de recrutamento deve-se em primei-
ro lugar conhecer os requisitos necessários para a 
ocupação da vaga. Verifi car as especifi cações e qua-
lifi cações necessárias como escolaridade necessá-
ria, tempo de experiência na área e ainda conversar 
com a gerência da área para verifi car mais alguma 
habilidade não descrita no plano de cargos e salá-
rios. De posse destas informações, iniciar o recru-
tamento. 

O recrutamento pode ser interno ou externo. No re-
crutamento interno se tem a vantagem de contratar al-
guém que já conhece e faz parte da cultura da empresa. 
Até bem pouco tempo, ainda havia empresas com pla-
no de carreira fechado onde quando um diretor saia da 
empresa contratava-se um estagiário. No recrutamento 
externo, a vantagem fi ca por conta de que uma pessoa 
nova na empresa traz junto consigo ideias inovadoras 
ou novas tecnologias, agregando valor à empresa. Para 
novas áreas a contratação externa pode ser melhor. 

O recrutamento interno também tem como vanta-
gem um menor custo, mas, às vezes, podem ocorrer 
vícios comportamentais não corrigidos e os colabora-
dores podem não se adaptar aos novos setores ou à pro-
moção recebida. 

A seleção de pessoal é o processo de escolha de can-
didato entre aqueles recrutados, é uma série de passos 
específi cos para decidir que recrutados devem ser con-
tratados, visando manter ou melhorar a efi ciência do 
pessoal. 

A primeira fase é a triagem. Nesta, são selecionados 
apenas os candidatos que possuem os requisitos espe-
cífi cos para o cargo em questão, através da análise dos 
currículos ou breve entrevista. Na segunda fase, é feita 
a aplicação de testes de conhecimentos e/ou psicológi-
cos exigidos pelo cargo. 

A próxima etapa de seleção são as entrevistas. Po-
dendo ser realizada por um profi ssional do RH e tam-
bém pela gerência da área. Esta entrevista deverá ser 
mais profunda e direcionada. Após a escolha, o passo 
seguinte é o exame médico. 

Em seguida, no processo de Seleção, deverá ser fei-
ta uma busca de referências acerca do candidato. 

Assim, o autor encerra o processo sugerido de re-
crutamento e seleção de pessoal, enfatizando em sua 
obra a importância de se manter o processo científi co 
para diminuir a margem de erro nas contratações de 
novos colaboradores. 

Cabe ainda citar Carvalho, Passos e Saraiva (2008, 
p. 63) quando falam sobre banco de talentos e dizem 
que “enquanto o banco de dados congrega informações 
gerais sobre todos os empregados, o banco de talen-
tos consolida elementos sobre aqueles que, de alguma 
forma, já são considerados potenciais candidatos a de-
terminadas vagas, em especial àquelas referente à po-
sições gerenciais”. 

Outra ferramenta importante no processo é a en-
trevista de desligamento. São entrevistas efetuadas 
no dia do acerto fi nal do ex-colaborador em relação a 
empresa. Deverá ser aplicada tanto em casos de exclu-
são voluntária quanto involuntária. Possui como obje-
tivos básicos ceder a possibilidade do ex-colaborador 
expor suas difi culdades ligadas ao setor, em relação a 
sua chefi a, salários, falta de identifi cação com as ati-
vidades exercidas e insatisfações em geral, captar um 
perfi l profi ssiográfi co de determinadas chefi as, através 
das queixas de sua equipe, detectar problemas perten-
centes ao clima organizacional, não percebidos antes e 
detectar falhas de procedimentos técnicos em relação 
aos produtos, processos e procedimentos. 

Também cabe ao gestor administrar os benefícios 
recebidos pelos colaboradores que são todas as remu-
nerações diretas ou indiretas recebidas pelos mesmos. 
Nesta ferramenta, temos os benefícios legais que são 
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aqueles regidos pela Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) e ou convenções coletivas do trabalho, como 
vale transporte, décimo terceiro salário, prêmios e ou 
abonos e outros. Há também os benefícios espontâneos 
que são aqueles proporcionados pelo empresário inde-
pendente da obrigação legal. Os benefícios espontâne-
os, além de motivar a equipe, ajudam a manter determi-
nada ordem e segurança para as pessoas. 

Um programa de benefícios de sucesso deve ser 
montado, a partir de dados reais da cultura da empresa, 
região e ainda com parcerias públicas e privadas. 

Por último, mas de alta relevância, toda organiza-
ção precisa ter um plano de cargos e salários. É um 
estudo global da situação salarial e de cargos internos 
e o vigente no mercado de empresas de mesmo porte 
e/ou mesmo segmento. Visa uma adequação salarial 
para evitar grandes distorções em relação ao mercado, 
causando de certa forma desmotivação na equipe. Vale 
ressaltar a necessidade da locação deste trabalho, uma 
vez que a imparcialidade é quesito indispensável para 
o sucesso do mesmo. 

Peterson (2005, p. 1) em seu artigo faz o seguinte 
comentário: 

Fazendo uma breve busca no Google encontramos 
milhares de páginas contendo informações sobre 
Recursos Humanos (RH). São técnicas de gestão de 
Recursos Humanos, técnicas de retenção de funcio-
nários e informações de como gerenciar a força de 
trabalho. O volume de páginas sobre este tema não 
refl ete um mercado, mas sim um desejo de encon-
trar uma ferramenta que irá facilitar os problemas 
com pessoal e mostrar um único caminho para o 
sucesso da Gestão de RH. 

O dever do gestor de recursos humanos é achar esta 
ferramenta que seja aplicável aos colaboradores de sua 
organização e possa gerenciá-los de maneira inteligen-
te de forma a trazer sucesso à sua missão. 

5) Razões para altos índices de turnover 

nas Comunidades Terapêuticas 

O estudo comportamental sobre a rotatividade de 
pessoal nas organizações tem aguçado o interesse de 
muitos estudiosos que buscam um maior entendimen-
to sobre esta movimentação das pessoas nas organiza-
ções. Os gestores de recursos humanos se preocupam 
sobretudo com os custos relativos a rotatividade e tam-
bém com processos que produzam a manutenção de 
seus talentos. 

Atualmente, com um maior investimento das orga-
nizações na área de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoas, é cada vez mais frequente a avaliação das 
principais causas que levam os colaboradores a saírem 

de uma empresa e também dos fatores que levam a or-
ganização a demiti-lo (LACOMBE, 2005; CHIAVE-
NATO, 2010). 

As leis trabalhistas brasileiras, diferente de outras 
nações, trazem uma carga pesada de responsabilidades 
econômicas na hora do desligamento de colaboradores, 
onerando a organização. Além dos altos custos gerados 
à instituição empresarial, o elevado índice de turnover, 

aponta para o fato de que algo não está indo bem e pre-
cisa ser melhorado. 

A rotatividade de pessoal não é apenas uma causa, 
mas, o efeito e consequências de alguns fenômenos in-
ternos e externos que condicionam atitudes e compor-
tamentos dos colaboradores (CHIAVENATO, 2000). 

Para Morrell, Loan-Clarke e Wilkinson (2001), a 
análise da rotatividade de pessoal deve focar dois fa-
tores: o fator mercado de trabalho ou econômico, e o 
fator psicológico ou pessoal. No fator mercado de tra-
balho são consideradas demandas de trabalho, procura 
por emprego, e disponibilidade de alternativas de em-
prego. Já no fator psicológico, são analisados fatores 
como satisfação no trabalho, o comprometimento or-
ganizacional, envolvimento com o trabalho, desenvol-
vimento de carreira, entre outros. 

Diversas pesquisas confi rmam que o principal fator 
que leva um funcionário a deixar uma organização é 
seu nível de insatisfação com a função que desempe-
nha. O descontentamento pode ser causado por qual-
quer um dos muitos aspectos que compõem o trabalho. 
A existência da correlação negativa entre satisfação 
no trabalho e rotatividade foi amplamente estudada 
e comprovada (HERZBERG, 1964; VROOM, 1964; 
LÉVI-LEBOYER, 1994 apud CAMPOS, 2008). 

A satisfação no trabalho é resultado de uma soma 
complexa de elementos, que vão desde a convivência 
com colegas e chefi as, até os padrões de desempenho e 
as formas de avaliação do funcionário. 

Pimentel e Rafael (2014), em pesquisa sobre satisfa-
ção no trabalho, utilizaram um questionário que elenca 
nove quesitos que podem promover a satisfação ou a 
insatisfação no trabalho, que são: espaço físico, tare-
fa, remunerações, responsabilidade, reconhecimento, 
fatores pessoais, relação com os colegas, liderança e 
avaliação de desempenho. 

Muitos fatores tentam explicar como os profi ssio-
nais permanecem numa organização ou a deixam, mas 
a satisfação no trabalho talvez seja um dos fatores mais 
pesquisados em sua correlação com a rotatividade. 

5.1 Atividade profi ssional versus ativida-

de vocacional 

Na página inicial de seu site, a CT Centro de Recu-
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peração Nova Esperança (CERENE) defi ne um pouco 
de sua história e contexto desta forma: 

O CERENE iniciou seus trabalhos no dia 04 de 
maio de 1989, na cidade de Blumenau, em San-
ta Catarina, a partir da Missão Evangélica União 
Cristã, entidade religiosa, civil, sem fi ns lucrativos, 
inserida no contexto da IECLB, a partir do entendi-
mento de um grupo de pessoas, de que não poderia 
fi car alheio e distante ao problema da dependência 
em álcool e outras drogas, mas, que o seu sentimen-
to e o compromisso cristão para com as pessoas de-
pendentes e seus familiares deveria ser evidenciado 
em ações de apoio as mesmas, e que a fé em Jesus 
Cristo é algo que deve ir além do discurso, devendo, 
portanto, expressar-se na vida prática (CERENE, 
s/d, online).

Está explícito que se trata de um trabalho diferen-
ciado de outras organizações profi ssionais que produ-
zem ou que fazem a prestação de algum tipo de serviço 
e que tem como seu fi m o lucro empresarial.

As Comunidades Terapêuticas mostram-se como 
entidades mistas na sua forma de administração. Ao 
mesmo tempo em que precisam ser profi ssionais em 
seus aspectos jurídicos e legais, têm em seus funda-
mentos a vocação para o social e para o transcendente. 

Estas organizações, costumam trabalhar com co-
laboradores remunerados e também voluntários, com 
pessoas de tempo integral e outros de tempo parcial, 
pessoas que tem sua vida econômica totalmente depen-
dente da entidade e outros que fazem sua contribuição 
espontânea em horas de trabalho sem necessitar de 
qualquer remuneração ou reembolso de suas despesas 
pessoais. 

Conforme Schlüter (s/d), administrador organiza-
cional do CERENE (s/d), os balanços patrimoniais da 
entidade trazem, anualmente, a informação de que os 
ingressos fi nanceiros da entidade são provenientes de 
doações, sejam elas espontâneas ou recebidas através 
da área de captação de recursos. 

Este dado, infere os riscos que um profi ssional corre 
ao ingressar em uma organização onde a solidez fi nan-
ceira está baseada em doações. Além das suas atribui-
ções profi ssionais, o colaborador passa a sofrer a pres-
são causada pela preocupação com a saúde fi nanceira 
da instituição onde trabalha. 

Outro dado importante fornecido por Schlüter é a 
alta rotatividade de colaboradores. Em anos passados 
já ocorreu que, ao longo de um ou dois anos, mais de 
80% da equipe foi substituída. 

Torna-se explícito que, uma entidade social apre-
senta características próprias, que difi cultam sua ges-
tão, tornando-a um grande desafi o. Entre essas carac-
terísticas, Silva (2002, p. 27) cita: “atividade contínua; 
função dinâmica; papel diversifi cado; desafi o comple-

xo; tarefa difícil dos outros entenderem”. 
Trabalhar na área de saúde e de forma específi ca 

com uma única doença, a dependência química, é outro 
aspecto que caracteriza a difi culdade para o profi ssio-
nal trabalhar na Comunidade Terapêutica. 

Vocação, por sua vez, é um termo derivado do verbo 
no latim "vocare" que signifi ca "chamar". A vocação é 
uma inclinação para exercer uma determinada profi s-
são ou um talento (aptidão natural) para executar algo. 
A vocação profi ssional é formada por um conjunto de 
aptidões naturais e interesses específi cos do indivíduo 
que o direcionam na escolha de uma profi ssão (PRO-
VÍNCIA, 2020).

Neste sentido, surge a pergunta: como o profi ssional 
de recursos humanos poderá defi nir durante o recru-
tamento e seleção de colaboradores quais são aqueles 
que têm vocação para trabalhar na área de CTs? 

Pretende-se, portanto, com este estudo, apontar para 
a necessidade da busca de referenciais mais sólidos e 
científi cos na gestão de colaboradores nas Comunida-
des Terapêuticas. Um talento tão específi co não deverá 
passar despercebido ao profi ssional de recursos huma-
nos e também não deverá ser desperdiçado pela organi-
zação por não saber como mantê-lo. 

Para trabalhar na Comunidade Terapêutica o cola-
borador precisa estar convicto não apenas de suas ca-
pacidades e aptidões, não pode estar apenas fi rmado 
em sua formação acadêmica ou em seus talentos natu-
rais, mas também deve estar convicto de sua vocação 
para o desenvolvimento de suas atividades numa orga-
nização com especifi cidades totalmente diferenciadas. 
Ou seja, numa CT. 

Na declaração de visão do CERENE (s/d) observa-
-se que este visa ser um centro de referência no atendi-
mento dos usuários de seus programas, mantendo sem-
pre o caráter social. 

Manter o caráter social e ao mesmo tempo se tor-
nar um centro de excelência profi ssional acaba sendo 
o grande desafi o das Comunidades Terapêuticas.  Para 
Drucker (1994), a entidade sem fi ns lucrativos também 
está vendendo um produto. No caso da CT, a recupera-
ção do ser humano como cidadão participativo. Para o 
autor, “se você planejar primeiro e depois tentar ven-
der, irá perder as coisas importantes. Mas também irá 
perder tempo. A venda precisa ser embutida no plane-
jamento, e isso signifi ca envolver o pessoal operacio-
nal” (DRUCKER, 1994, p. 11). 

Para o autor “a lição para os líderes das instituições 
sem fi ns lucrativos é que é preciso crescer com o suces-
so. Mas também é preciso assegurar a capacidade de 
ajustar-se. Cedo ou tarde o crescimento irá desacelerar 
e a instituição se estabilizará. A partir daí ela precisará 
manter seu impulso, sua fl exibilidade, sua vitalidade e 
sua visão” (DRUCKER, 1994, p. 8). 
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As CTs, em sua maioria, demonstram estar aquém 
desta capacidade de se ajustar as novas épocas, às no-
vas tecnologias e as novas necessidades. 

Drucker (1994) ainda afi rma que “toda organização 
desenvolve pessoas; não há escolha. Ou ela as ajuda 
a crescer, ou impede seu crescimento” (DRUCKER, 
1994, p. 108). Ajudar as pessoas a crescerem em suas 
vocações torna-se obrigação da Comunidade Terapêu-
tica. Não basta ter um profi ssional altamente compe-
tente no que faz, ele precisa também estar satisfeito 
com a sua missão e isto é construído por meio de todos 
os fatores citados, através de uma gestão inteligente de 
pessoas.

6) Considerações Finais

As Comunidades Terapêuticas estão presentes no 
Brasil algo em torno de quarenta e cinco anos. Surgi-
ram dentro das igrejas cristãs, que as dirigiam e orien-
tavam em todos os aspectos. Era um serviço religioso 
de amor e serviço ao próximo. Com o passar do tempo, 
tornaram-se parte do processo de Assistência Social 
dos governos, trabalhando em conjunto com Prefeitu-
ras, Estado e União. Mais recentemente, as Comunida-
des Terapêuticas foram encaminhadas para a área de 
saúde, já que a dependência química foi considerada 
uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Este 
processo, acarretou a estas instituições, a necessidade 
de evoluírem em seus aspectos administrativos e de 
atendimento ao seu público alvo. Não basta mais um 
pastor ou um padre para prover o atendimento neces-
sário aos dependentes químicos, agora há a necessida-
de de uma gama de profi ssionais que vão desde a área 
médica, passando pelas áreas sociais, como psicologia 
e serviço social, como também pedagogos, educadores 
físicos, administradores de formação, contadores e téc-
nicos de outras tantas áreas. 

O objetivo deste estudo é demonstrar que as Comu-
nidades Terapêuticas ainda precisam ir mais longe, se 
estabelecer como centros de referência, como busca o 
CERENE. 

As CTs poderiam estar produzindo muito material 
de pesquisa e cunho científi co. Elas têm em suas mãos 
um verdadeiro laboratório social, mas faltam pessoas 
para realizar esta ação. Faltam pessoas em número e 
faltam pessoas qualifi cadas, além de, ainda, faltar vi-
são e coragem para assumir inteiramente o seu papel 
social. 

A alta rotatividade de pessoas nas Comunidades Te-
rapêuticas é por falta de critérios claros daquilo que se 
quer de seus colaboradores, daquilo que as CTs têm a 
oferecer e de como estes colaboradores podem crescer 
junto destes trabalhos. Precisa motivação, precisa em-
polgação com a missão e com a visão. 

A análise bibliográfi ca e os dados empíricos do 
CERENE aqui apresentados, demonstram claramente 
as razões e motivos das altas taxas de turnover nas 
Comunidades Terapêuticas. Os resultados apontam 
para a importância de se manter uma metodologia es-
pecífi ca na gestão de pessoas e de como isto poderá 
auxiliar as Comunidades Terapêuticas na retenção de 
seus talentos, diminuindo os índices de turnover.

A pesquisa reforça a posição de que é imprescindí-
vel a boa gestão dos recursos humanos, a boa contra-
tação, a boa integração do novo colaborador, o bom 
desenvolvimento através de treinamentos contínuos 
e a transmissão clara das perspectivas de desenvolvi-
mento que este colaborador poderá ter dentro da ins-
tituição. Por fi m, em caso de desligamento, seja por 
vontade própria do colaborador, seja por adequações 
da instituição, ou seja, até mesmo por aposentadoria, 
que este se guie pela ética e transparência. 

Como dito, às CTs, caberá descobrir o perfi l ideal 
de seus colaboradores, que se adéquem a sua cultura 
e funcionamento, dando a estes, condições de cresci-
mento e reconhecimento para evitar um alto turno-

ver e consequentemente uma oferta de serviços sem 
maior qualidade e até a possibilidade do encerramen-
to de suas atividades.

Pode-se afi rmar que o modelo de gestão de pessoas 
apresentado neste trabalho, se aplicado corretamente 
nas CTs, pode gerar a transformação necessária que 
dará a certeza de continuidade deste trabalho social 
tão importante em nossos dias. É inegável a necessi-
dade da aplicação do modelo científi co de gestão, que 
permita às Comunidades Terapêuticas jamais desviar-
-se das diretrizes que as fundamentam. 
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