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Este documento apresenta informações adicionais e correções de problemas
identificados na versão impressa do relatório “3º Benchmarking Paranaense
de Recursos Humanos”.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A amostra, de pouco mais de 150.000 empregados, corresponde a cerca de
5% do número total de empregos formais existentes no Estado (2,8 milhões
em dez/10). Fonte: RAIS.
Rotatividade
A tabela apresenta o histórico da Rotatividade com base nas diversas edições
do Benchmarking Paranaense de RH
Rotatividade, %

2008

2009

2010

42,9

35,5

44,8

Serviço

48

44,3

49,4

Indústria

37

26,9

40,2

Geral (toda a amostra)

ERRATA
Diferentemente dos relatórios anteriores, na 3ª edição os gráficos e tabelas
iniciais apresentam apenas as organizações que não foram incluídas nas
análises setoriais. Esta informação, embora registrada no texto (página 13),
não teve o devido destaque. Nossas desculpas.
Absenteísmo – página 25
Na tabela 2B, o número correto de empresas do setor de alimentos que
forneceram os dados de absenteísmo é 9, e não 11.
Absenteísmo médico – página 34
O texto correto no item Planos de Saúde (acima da figura 12c) é:
“O Absenteísmo Médico entre os planos de saúde foi de 1,7%, com os
resultados variando na faixa de 0,4 a 2,4%”.
Equidade de gênero – página 73
Na tabela 10B, os valores corretos para as empresas do setor de alimentos é:
Setor

Mín

Máx

Média

Mediana

Alimentos (11)

6,1

73,2

40,1

41,0
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Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento – páginas 77 e
78
A unidade da Taxa de Frequência de Acidentes por Afastamento (TFCA) é
“Acidentados por milhão de horas trabalhadas” e não “%”, como anotado.
A versão mais atual deste documento é mantida disponível para download em:
www.bachmann.com.br/website/indicadores_rh.htm.
Contribuições e críticas sobre o conteúdo deste serão bem recebidos. A Bachmann &
Associados também se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo email indicadoresrh@bachmann.com.br, pelo blog http://blogs.bachmann.com.br/rh
ou pelo telefone 41 3324-5336.

Rua Desembargador Motta, 1499 conj. 501 . Batel . 80420-164. Curitiba . Paraná . Brasil . Fone: (41) 3324-5336

