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RESUMO  

A entrada e saída de funcionários de uma organização hoteleira é um fator a ser 
considerado pelos gestores, visto que pode afetar diretamente a cultura 
organizacional e o desempenho da prestação de serviços. Levando em consideração 
essa temática, o objetivo deste trabalho é identificar os fatores motivacionais e 
desmotivacionais que podem afetar a rotatividade e a retenção dos funcionários em 
um hotel de luxo na cidade do Rio de Janeiro. Para atingir este objetivo, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com a 
gestora de pessoas do hotel e com alguns funcionários da organização. Analisando 
as informações obtidas, identificou-se que ambiente de trabalho, sentimento de 
importância para a organização, o plano de carreira e as recompensas e benefícios 
são aspectos valorizados pelos funcionários e, dependendo da forma como são 
geridos e oferecidos aos colaboradores, podem influenciar na sua permanência ou no 
seu desejo de se desligar da organização. 

Palavras-chave: Motivação. Desmotivação. Funcionário. Hotel. Rio de Janeiro. 

ABSTRACT 

The entry and exit of employees of a hotel organization is a factor to be considered by 
managers, since it can directly affect the organizational culture and the performance 
of service delivery. Taking this issue into account, the objective of this study is to 
identify motivational and demotivational factors that can affect employee turnover and 
retention in a luxury hotel in the city of Rio de Janeiro. To achieve this goal, a qualitative 
research was carried out with the application of semi-structured interviews with the 
hotel's personnel manager and with some of the organization's employees. Analyzing 
the information obtained, it was identified that work environment, feeling of importance 
to the organization, career plan and rewards and benefits are aspects valued by 
employees and, depending on how they are managed and offered to employees, it 
could influence their permanence or in their desire to detach themselves from the 
organization. 

Key words: Motivation. Demotivation. Employee. Hotel. Rio de Janeiro 
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem como foco de estudo os prestadores de serviço no setor 

hoteleiro tendo em vista que o fator humano é, hoje em dia, o diferencial das empresas 

na competitividade comercial do mercado turístico. Essas organizações buscam por 

um corpo de funcionários que atendam suas expectativas e demandas com excelência 

e se reconheçam como partes do hotel, e não apenas como mero empregados. 

A hotelaria no mundo moderno apresenta um foco totalmente diferente do seu 

inicial. Nas primeiras hospedarias relatadas pela história, seu objetivo era o mais 

simplista possível, acomodar e alimentar viajantes.  

 A partir do desenvolvimento do turismo e da evolução constante da sociedade, 

o ramo da hotelaria iniciou um processo de mudança em suas estruturas e na 

prestação de serviços, buscando aprimorar sua qualidade e se tornando algo a mais 

do que apenas acomodar e alimentar viajantes. Segundo Pereira e Coutinho (2007, 

p.2), “A preocupação nos dias de hoje é a realidade no atendimento e a diversificação 

nos serviços oferecidos aos hóspedes dos hotéis. ” Tendo como foco deste artigo a 

prestação de serviços na hotelaria de luxo, foi possível identificar as diversas opções 

oferecidas nesses empreendimentos, tais como, as áreas de fitness, os salões de 

eventos e os complexos bussiness centers, além de uma complexa variedade de 

serviços oferecidos aos hóspedes em conjunto com a estrutura disposta (serviços de 

spa, organização de eventos e buffets, acompanhamento fitness, serviço de secretaria 

executiva, entre outros). 

 Para que o serviço apresente qualidade suficiente para cativar e fidelizar o 

cliente que o necessita ou deseja, é preciso mais do que apenas infraestrutura, 

localização e boa matéria prima. É necessário o fator humano, ou seja, funcionários 

bem treinados e aptos a exercer suas funções com excelência e primor. Portanto, 

entende-se que o departamento de gestão de pessoas é fundamental nesse processo, 

sendo ele o setor responsável não apenas por captar e alocar os recursos humanos 

das organizações, mas também manter e motivar os funcionários para que eles se 

sintam integrados e apresentem um bom desempenho.  

 Segundo Walker (2002, p.425), “A ideia fundamental em recursos humanos é 

atrair, selecionar, orientar, treinar, desenvolver e avaliar o desempenho dos recursos 

mais importantes de qualquer empresa: seus homens e mulheres”. Sabendo da 

importância do funcionário na prestação de serviços das organizações, os 
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empreendimentos hoteleiros atuais ampliam e desenvolvem cada vez mais seus 

setores de gestão de pessoas.  

 Além da responsabilidade de selecionar e preparar um grupo para executar da 

melhor maneira suas funções, o departamento de gestão de pessoas, busca não 

apenas melhorar sua equipe, mas garantir, sobretudo, a sua manutenção. De acordo 

com Chon e Sparrowe (2003, p.149), “A indústria da hospedagem tem uma das mais 

altas taxas de rotatividade1 de funcionários dos Estados Unidos”. Porém essa 

afirmação não se aplica apenas ao país americano, segundo DIEESE2, no Brasil, a 

taxa de rotatividade para o setor de serviços em 2009 foi de 54%.   

Sabendo que a rotatividade é um dos fatores que mais influenciam nos custos 

de um empreendimento hoteleiro, o objetivo geral proposto neste artigo é realizar um 

estudo sobre os fatores que motivam e desmotivam o funcionário e como esses 

podem afetar a retenção e rotatividade organizacional em um hotel de luxo em 

Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro.  

Para alcançar tal objetivo, este trabalho foi estruturado da seguinte forma: Além 

desta introdução, as três primeiras seções do referencial teórico destinam-se a tratar 

de alguns aspectos do setor hoteleiro, sobre o departamento de gestão de pessoas e 

discutir de que maneira a motivação pode impactar na rotatividade de um 

empreendimento. A partir da quarta seção são explanados, de modo detalhado, a 

metodologia empregada neste trabalho, bem como os principais resultados desta 

pesquisa. Finalmente, são apresentadas as considerações finais e as referências. 

1 A INDÚSTRIA HOTELEIRA E SUAS RAMIFICAÇÕES 

A origem do que conhecemos como hotelaria ou setor hoteleiro apresentada 

ainda hoje não é consensual entre os autores da área. Em seu domínio histórico, a 

indústria da hotelaria fundamenta sua base sobre o conceito de hospitalidade. Alguns 

autores buscam o significado desse conceito em um campo filosófico, como Leonardo 

Boff (2005), que declara a hospitalidade como uma virtude, que deve ser vista como 

dádiva recebida por acolher uma pessoa que não pertence ao ciclo social ou a cidade 

aonde está inserida. Já Cruz (2002), apresenta uma visão mais comercial sobre o que 

                                                
1 Segundo Lashley; Spolon (2011), rotatividade é: ” (...) o processo de perda e substituição de 

pessoal”. (2011, p. 63)  
2 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Rotatividade e flexibilidade 

no mercado de trabalho. Disponível em: <http://www.dieese.org.br/livro/2011/livroRotatividade11.pdf> 
Acesso em: 22 de Out. 2016. 
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pode ser considerado hospitalidade. Para esse autor, a hospitalidade é um conjunto 

de estruturas, serviços e atitudes relacionadas entre si, fornecidas pelo 

empreendimento para bem acolher do hóspede, visando retorno financeiro.  

A hotelaria é um dos componentes da atividade turística que apresenta grande 

influência no mercado de trabalho e na renda gerada por esse setor. Em um estudo 

sobre o crescimento do setor hoteleiro nos últimos cinco anos, o Ministério do Turismo 

do Brasil (2014) afirmou que: “Os novos empreendimentos hoteleiros representam a 

geração de mais de 31 mil empregos diretos e investimentos e um movimento de R$ 

11 bilhões na economia. ”3 O avanço da hotelaria pode ser considerado como um 

catalisador da economia gerada pelo turismo, visto que é um dos grandes 

responsáveis pelo aumento de consumo e maior geração de renda.  

Há uma relação entre a economia e o turismo desde as primeiras viagens 

informais realizadas. Os fatores econômicos, sejam através de motivação ou pela 

forma que essas atividades impulsionaram a economia dos locais visitados, 

influenciaram nas atividades turísticas.  Chon e Sparrowe (2003, p.3) afirmam que “A 

indústria da hospitalidade surgiu em decorrência da necessidade de viajar a 

negócios”. Segundo esses autores, a viagem dos comerciantes sumérios há 3000 a.C. 

deram início ao o que entendemos hoje como turismo. Na época, os comerciantes ao 

deixarem suas casas para realizar as viagens de fim comercial, depararam-se com a 

necessidade de buscar abrigo, comida e bebida nos lugares por onde passavam, daí 

o surgimento das primeiras tavernas e hospedagens descritas na história.  

Ainda de acordo com os autores, fica explicitado que com o passar do tempo e 

com as contínuas ascensões e quedas de impérios na Mesopotâmia, China, Egito e 

ao longo dos anos em outras partes do mundo, “(...) as rotas de comércio se 

expandiram e os estabelecimentos prosperaram” (CHON; SPARROWE, 2003, p.3). 

Na história, diversos acontecimentos modificaram e impulsionaram o turismo 

que temos hoje. No início como descrito acima, os comerciantes realizavam as 

viagens buscando novos compradores e, ao longo dessas viagens, se hospedavam 

em diversos estabelecimentos que deram origem às primeiras hospedarias no mundo, 

porém o turismo não estagnou nessa época.  

                                                
3 Ministério do Turismo do Brasil. Rede hoteleira aproveita bom momento do turismo. Disponível 

em:<http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3941-rede-hoteleira-aproveita-bom-momento-do-
turismo.html> Acesso em: 13 de Out. 2016. 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/3941-rede-hoteleira-aproveita-bom-momento-do-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3941-rede-hoteleira-aproveita-bom-momento-do-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3941-rede-hoteleira-aproveita-bom-momento-do-turismo.html
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A construção de estradas foi um marco inicial na história, que evidenciou a 

relação entre a evolução dos meios de transporte, a evolução do turismo e o 

desenvolvimento dos meios de hospedagem ao longo do tempo. “Quando os romanos 

construíram uma rede de 90 mil quilômetros de estradas primárias e 200 mil 

quilômetros de estradas secundárias, viajar ficou mais fácil” (LOSCHBURG,1979 apud 

CHON; SPARROWE, 2003, p. 29).  

Um exemplo fácil e que descreve perfeitamente essa relação é a história de 

Thomas Cook. Rejowski e Perussi (2008) caracterizam Cook em sua obra como o 

pioneiro das agências de viagem. Sua história no turismo tem início quando ao realizar 

uma viagem para um encontro de dependentes de álcool, lhe ocorreu à ideia de 

negociar com a companhia ferroviária a organização de um trem especial que 

transportasse os participantes do encontro. Essa ficou conhecida como a primeira 

viagem de trem anunciada publicamente na Inglaterra. Devido ao sucesso referente a 

essa viagem, a companhia de trem começou a realizar excursões em parceria com 

Cook. 

Os meios de hospedagem nessa época já contemplavam uma hospedaria 

totalmente diferente das primeiras apresentadas na história da indústria da 

hospitalidade. Na época em que as rotas das carruagens se estabeleceram, por volta 

do século XVII, as antigas coaching inns, de acordo com Chon e Sparrowe (2003), 

tratavam se de hospedarias aonde os viajantes podiam se alimentar e pernoitar em 

acomodações e, além disso, realizar a troca de seus cavalos já cansados pela viagem 

de vinda por outros revigorados e descansados, prontos para continuar a viagem, se 

necessário. Também existiam as chamadas public houses (Em inglês, casas 

públicas), que eram casas particulares que recebiam os viajantes e lhes ofereciam 

hospedagem e alimentação. 

Em 1825, de acordo com Chon e Sparrowe (2003), com a invenção das 

estradas de ferro, novos empreendimentos de hospedagens começaram a surgir 

próximos aos grandes terminais ferroviários, tradição que foi seguida pelo período de 

quase 100 anos. Foi durante esse período que foram construídos os primeiros hotéis 

realmente grandes. Um exemplo de grande destaque e importância para o avanço 

dos meios hoteleiros é apontado por Walker (2002, p.78): “(...) o Tremont House, com 

170 quartos e inaugurado em 1829, na cidade de Boston. O Tremont foi o primeiro 

estabelecimento a empregar mensageiros e recepcionistas (...)”. Com a criação de 
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cargos específicos para os setores, é possível observar o início do processo de 

segmentação profissional dos departamentos existentes em um hotel. 

Walker (2002), ainda apresenta uma reflexão sobre os impulsos que os meios 

de transportes desenvolvidos causaram no mercado hoteleiro, desta vez voltado não 

ao avanço dos meios de hospedagem mas, sim, voltado ao desenvolvimento da 

segmentação desse setor: 

(...) o automóvel provocou uma verdadeira onda de construção de hotéis e 
motéis nos anos de 1940, 1950 e 1960. E que de maneira similar, o transporte 
aéreo atuou como catalisador na construção e reconstrução de hotéis 
urbanos e Resorts em lugares exóticos (WALKER, 2002, p. 79). 

 

Com o avanço dos meios de transportes facilitando ainda mais o deslocamento 

das pessoas, as viagens tornaram-se constantes, assim como a procura por 

hospedagens nos locais visitados.  

Os serviços de hospedagem durante as épocas, receberam diversos nomes 

como os especificados acima, mediante sua utilização, época e avanço em qualidade 

e especialização até chegarmos a nomenclatura inicial e base de toda a indústria a 

palavra hotel. 

Em um primeiro momento o hotel, segundo Castelli (2000), foi caracterizado 

como estabelecimento comercial voltado a realização de hospedagem que ofertasse 

aposentos mobiliados com banheiro privativo, sendo para ocupação temporária ou 

iminente e que possuísse serviço completo de alimentação, além de outros serviços 

essenciais à atividade hoteleira.  

Entretanto, com a globalização, o avanço da economia e das tecnologias, essa 

forma de caracterização de um estabelecimento hoteleiro se tornou restrita aos hotéis 

mais básicos existentes.  

 Seguindo as necessidades e demandas do público, os hotéis deixaram de ser 

apenas estabelecimentos para repouso e alimentação. Lickorish e Jenkis (2000) 

afirmam que, “(...) a demanda do turismo é influenciada por vários fatores – 

financeiros, econômicos, sociais e culturais” (LICKORISH; JENKIS, 2000, p. 85). 

Impulsionados pelas diferentes demandas do turista, as organizações presentes 

nesse setor passaram a investir em diversas áreas, adaptando seus serviços e 

estruturas na busca de atender as necessidades do novo turista. 

As grandes empresas da hotelaria investiram tanto em estrutura, quanto nos 

serviços prestados, na busca de atrair e fidelizar ainda mais clientes por meio do bom 
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atendimento. Porém, o aumento da estrutura não se limita apenas a parte física e o 

número de funcionários, mas também em toda a estrutura organizacional da empresa. 

Quanto maior o número de ramificações de serviço dentro de um setor hoteleiro, maior 

o número de departamentos e de gestores para o funcionamento correto, visando o 

lucro da organização e a satisfação do hóspede/cliente.   

Apesar de nem todos os departamentos de um hotel apresentarem contato 

direto com o hóspede, alguns deles são de grande importância como, por exemplo, o 

setor de marketing ou o setor financeiro. De acordo com Hayes e Ninemeier (2005), 

os departamentos podem ser divididos em departamentos de linha de frente e 

departamentos de linha de apoio. Os departamentos de linha de frente, segundo os 

autores:  

(...) estão diretamente envolvidos na frente de comando, ou seja, os gerentes 
são responsáveis pela tomada de decisões que influenciam o sucesso do 
hotel. A recepção e alimentos e bebidas são alguns exemplos de 
departamentos de linha de frente. (HAYES; NINEMEIER, 2005, p.14) 
. 

Já em relação aos departamentos de linha de apoio, Hayes e Ninemeier (2005, 

p.14) apresentam a ideia de que, “Gerentes de departamentos de linha de frente 

precisam da assistência especializada dos departamentos de apoio, que fornecem 

informações e apoiam a tomada de decisão. ”. Os autores exemplificam por meio as 

áreas de contabilidade e de gestão de pessoas, sendo estes os principais 

responsáveis por captar informações que seriam utilizadas de base para tomada de 

decisões nos departamentos de frente.   

2 O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

O setor de gestão de pessoas ocupa hoje a posição de maior importância entre 

os subsistemas presentes no organograma de qualquer organização. Esse fato ocorre 

devido a importância que é dada hoje em dia ao fator humano e a forma como as 

pessoas influenciam na criação do produto ou serviço. Segundo o Instituto brasileiro 

de Coaching:  

Gestão de Pessoas é o departamento dentro da empresa, responsável por 
administrar e gerir o capital humano, também conhecido como 
Departamento Pessoal. Podemos dizer que é o coração da organização, 
pois todos os processos pessoais de todos os colaboradores passam por 
essa área. É também responsável pela disseminação da cultura 
organizacional, tendo conhecimento de todos os processos internos, e os 
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mecanismos de funcionamento dos elementos que compõem a empresa. 
(IBC,2016)4 
 

 Em uma organização voltada à produção de bens de serviço, se faz presente 

ainda mais a importância sobre a administração do capital humano, visto apresentar 

o desenvolvimento de um serviço cujo o consumo é imediato, e que o funcionário é 

responsável e parte integrante do que está sendo ofertado ao consumidor. Em um 

hotel de luxo, o departamento de gestão de pessoas tem importância ainda maior, 

pois além de realizar os processos de recrutamento e seleção e ter a responsabilidade 

de cuidar dos assuntos relacionados aos funcionários, como as remunerações, os 

treinamentos ofertados, as medidas de desenvolvimento pessoal e plano de carreira, 

e as avaliações de desempenho, o setor torna-se responsável por administrar não 

apenas o ingresso de novos funcionários, mas também deve agir de modo a zelar pela 

preservação e retenção do capital humano já existente na organização.  

O departamento de gestão de pessoas, termo utilizado pelos autores da área 

nos dias de hoje, remete a mudança pela qual o setor passou desde seus primórdios 

na época industrial. Araújo e Garcia (2009), abordam o trajeto histórico da 

administração de recursos humanos até o que conhecemos atualmente como gestão 

de pessoas. Os autores tratam como 1⁰ modelo de gestão, a administração científica 

que tinha como objetivo fundamental “(...) proporcionar fundamentação científica às 

atividades administrativas, substituindo a improvisação e o empirismo ” (ARAÚJO; 

GARCIA; 2009). Esse modelo de administração foi o pioneiro na análise do operário 

como maneira de aperfeiçoar o processo de produção, o que seria visto mais à frente 

na época, como o recurso humano.  

As indústrias e organizações presentes nas primeiras décadas do século XIX 

usaram como base este modelo citado. Após um quarto desse século, uma retomada 

sobre os fatores sociais e psicológicos na produtividade deram início a novas 

pesquisas. Dessas pesquisas surgiu a escola das relações humanas, que é 

caracterizada pelos autores como “movimento de valorização das relações humanas 

no trabalho” (ARAÚJO; GARCIA, 2009, p.19). Esse estudo sobre valorização das 

relações e como os aspectos psicológicos e sociais poderiam afetar a produtividade 

das empresas, levantou temas a serem abordados na administração de pessoal, como 

                                                
4  Instituto Brasileiro de Coaching. Conceito de Gestão de Pessoas.. Disponível em: 

<http://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/conceito-gestao-de-pessoas/#> Acesso 
em:13 de Out. 2016  
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por exemplo, comunicação, motivação, liderança e tipos de supervisão aplicados nos 

processos da empresa.  

Com o avanço de mais algumas décadas, ao longo do período pós-segunda 

guerra mundial, a administração encontrou-se lidando com um aumento de poder dos 

sindicatos presentes. Nesse momento, o termo “relações industriais” passa a ser 

utilizado à área designada ao gerenciamento de pessoas. Tais sindicatos buscavam 

a melhoria das condições de trabalho e das recompensas e motivações dos 

trabalhadores. Araújo e Garcia (2009, p. 20) afirmam que: “(...) as empresas passaram 

a preocupar-se mais com as condições de trabalho e a concessão de benefícios a 

seus empregados. E também passaram a sentir a necessidade de negociar com as 

entidades representativas dos trabalhadores”. 

Em meados da década de 1950 e início de 1960, Araújo e Garcia (2009) 

afirmam que a expressão “Administração de Recursos Humanos” passou a substituir 

os termos Administração de Pessoal e Relações Industriais. Nessa nova abordagem, 

iniciou o processo de pesquisa sobre motivação e necessidade dos funcionários, 

como por exemplo a auto-realização, as necessidades fisiológicas e a estima (Ego) 

do indivíduo, e como essas necessidades poderiam influenciar no desempenho da 

empresa. Em conjunto com essas pesquisas, o setor de gestão de pessoas passou a 

ser compreendido sob a ótica da Teoria Geral de Sistemas. 

A organização como um complexo sistema multifacetado, com diversas 

características como multidisciplinaridade e a visão de empresa como processo em 

contínua mudança, permitiram a criação dos subsistemas dentro da área de gestão 

de pessoas (Recrutamento, Seleção, Cargos e Salários, Treinamento e 

Desenvolvimento, entre outros). 

Foi a partir da década de 1990, que o fator humano deixa de ser considerado 

um recurso a ser controlado para obter o melhor desempenho e, por consequência, 

gerar o melhor rendimento, e passa a ser considerado como parte integrante da 

empresa, representante da produção em si.  

O funcionário na ótica da administração científica difere totalmente do 

funcionário amparado pelo modelo de gestão de pessoas implantado atualmente. 

Com a aplicação dessa forma de gestão, os colaboradores são reconhecidos como 

integrantes da corporação e partes essenciais do processo produtivo. Por essa visão 

de participantes da empresa, as organizações prezam ainda mais pelo seu capital 

humano, ou seja, pelos seus parceiros e integrantes e, a partir desse momento, 
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apresentam uma preocupação maior em valorizar os responsáveis pelo sucesso 

produtivo da organização.   

 A hotelaria é considerada uma das áreas do turismo em que o trabalho 

operacional está mais presente. Tanto em hotéis de grande porte, quanto em 

pousadas e albergues é possível ver um piso operacional em tamanho bem superior 

ao administrativo. Nos grandes empreendimentos de luxo, a proposta é oferecer o 

máximo de conforto e praticidade para o cliente para que ele se sinta com o mundo a 

sua disposição. Para isso, é necessário uma equipe bem treinada, solícita, multifocal 

e preparada para atender o hóspede da melhor maneira, do início de sua hospedagem 

até a sua saída.  

Compreendendo o funcionário como elemento principal e de ligação entre todos 

os outros componentes ofertados no serviço hoteleiro, as organizações passam a ter 

uma ótica diferente sobre os seus processos e passam a investir, cada vez mais, em 

treinamentos, medidas de motivação e recompensas para atender seus funcionários, 

dessa forma oferecer um serviço de melhor qualidade, além de tornarem-se atrativas 

para novos ingressantes no mercado hoteleiro.   

Um empreendimento hoteleiro em busca de destaque no mercado competitivo 

deve ser bem gerenciado e capaz de não apenas atrair profissionais com capacidades 

pertinentes a suas atividades, mas também retê-los. Hayes e Ninemeier (2005, p.74) 

ao descrever o papel do setor de gestão de pessoas, afirmam que: “(...) em um hotel 

bem gerenciado, esse departamento é um defensor do tratamento justo do pessoal 

(...)”. Os autores também ressaltam que o setor de gestão de pessoas é o responsável 

por prestar suporte aos outros setores através de suas atividades principais como: 

“(...) recrutamento, seleção, orientação, treinamento, avaliação de desempenho, 

remuneração, relações trabalhistas, segurança e saúde, questões jurídicas e uma 

ampla gama de outras tarefas especializadas“ (HAYES; NINEMEIER,2005, p. 74). 

3 A MOTIVAÇÃO E SEU IMPACTO NA ROTATIVIDADE  

Como citado anteriormente, um hotel de grande porte, com ampla oferta de 

serviços, apresenta em sua estrutura organizacional uma vasta variedade de 

departamentos repletos de funcionários, interligados entre si. Funcionários esses que 

para desempenhar com excelência suas atividades, precisam estar bem instruídos, 

possuírem as expertises necessárias para o desempenho na função e, principalmente, 
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estarem motivados e satisfeitos com o trabalho desenvolvido e com as remunerações 

pertinentes ao seu exercício profissional.  

 Xavier (2006), ao discorrer sobre motivação, afirma que:  

A palavra chave é motivação. Quer dizer ter motivos, uma força que move, 
impulso interno propulsor, algo que faz a pessoa caminhar para frente, para 
a realização das metas. Quando as pessoas têm motivos válidos,que fazem 
sentido, na visão delas, sua mente, suas emoções e seu corpo integram-se 
para a busca da realização – e a mágica acontece: as pessoas ficam muito, 
muito mais competentes. O raciocínio fica melhor, a criatividade aumenta, as 
habilidades – de comunicação, de tomada de decisão, de realização de 
tarefas - melhoram, o desempenho flui de modo mais natural e eficiente, em 
síntese (p. 89). 

 

Tendo o conhecimento da importância da motivação, as organizações passam 

a analisar dentro de seus departamentos de gestão de pessoas, quais são os fatores 

que estimulam os seus funcionários e quais medidas podem ser tomadas para que o 

colaborador, por meio dessas medidas, sinta-se cada vez mais motivado e, por 

consequência, mais competente, conforme afirma Xavier (2006). 

A motivação é um tema de estudo que acompanhou o desenvolvimento dos 

modelos de gestão e que até hoje vem em constante atualização, graças às novas 

pesquisas e estudos realizados na área sobre esse assunto. Robbins (2005) afirma 

que a década de 1950, foi o momento frutífero para o desenvolvimento de teorias 

sobre motivação. Inicialmente, três teorias marcaram a compreensão desse 

fenômeno, contudo, com o passar dos anos elas sofreram inúmeras críticas. Vale 

mencionar que, embora criticadas, tais teorias serviram de base para o surgimento de 

discussões contemporâneas e, mesmo sendo antigas, ainda são aplicadas em alguns 

contextos organizacionais. São elas (ROBBINS, 2005): 

● A teoria da hierarquia de necessidades apresentada por Abraham 

Maslow, que define uma hierarquia de 5 categorias de necessidades em cada 

indivíduo; 

● As teorias X e Y apresentadas por Douglas McGregor, que apresenta a 

ideia de que o ser humano tem duas visões distintas: uma negativa (teoria X) e 

a outra positiva (teoria Y); 

● E a teoria dos dois fatores, também conhecida como teoria da higiene-

motivação proposta por Frederick Herzberg. Nessa teoria, o autor dividiu os 

acontecimentos em duas categorias, os fatores motivacionais e os fatores 

higiênicos e apresentou a visão de que o oposto da satisfação era a não-
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satisfação, assim como o oposto da insatisfação era a não-satisfação. Dessa 

maneira, levantava a ideia de que eliminar características de insatisfação de 

um trabalho não o torna propriamente satisfatório. 

Com os conhecimentos dessas primeiras teorias, outros estudiosos da área 

começaram a estudar e propor novas ideologias que buscassem complementar ou até 

mesmo substituir as ideias iniciais. Essas ficaram conhecidas como teorias 

contemporâneas, como por exemplo, a teoria das necessidades de McClelland, a 

teoria de fixação dos objetivos e a teoria da expectativa.  

Ter os conhecimentos sobre as teorias e sobre a forma como elas podem 

impactar na motivação de um funcionário, serve para auxiliar um gestor ou até mesmo 

um departamento completo a planejar medidas administrativas, sejam estas voltadas 

a motivação, por meio de recompensas relacionadas ao desempenho ou até mesmo 

através da inclusão do funcionário na busca dos objetivos organizacionais.  

Robbins (2005) ao discorrer sobre a aplicação das teorias na prática 

organizacional, apresenta um programa de reconhecimento em conjunto com a teoria 

do reforço, que segundo o autor pode ser descrita como “uma abordagem 

comportamentalista, que argumenta que o reforço condiciona o comportamento” 

(2005, p. 143). Dessa forma, entende-se que, partir do momento em que um 

comportamento é reforçado, este se torna recorrente entre os funcionários. 

Para evidenciar tal prática, Robbins (2005) traz como exemplo uma iniciativa 

realizada por uma rede hoteleira nos Estados Unidos, a Phoenix Inn Suítes: 

(...) estimula seus funcionários a sorrir sempre, o que é um comportamento 
apreciado pelos clientes, e pede aos hóspedes que identifiquem os mais 
sorridentes. Os mais citados recebem recompensas e seu bom 
desempenho é divulgado (2005, p. 163). 
 

Além das práticas por reforço, o autor ainda descreve outras iniciativas 

administrativas organizacionais que tenham ligação direta com a inclusão do 

funcionário e que possam gerar motivação nos mesmos, como por exemplo, projetos 

de gestão participativa, organização de círculos de qualidade (prática no qual os 

funcionários e gestores se reúnem regularmente para analisar problemas de 

qualidade e definir medidas corretivas, promovendo o próprio feedback), a definição 

de objetivos ramificados em uma hierarquia, visando o alcance de um objetivo geral, 

entre outros.  
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Em organizações voltadas para a prestação de serviços, principalmente na 

área da hotelaria, a busca por funcionários motivados é constante. Nesse setor onde 

o prestador de serviço tem contato direto com o consumidor, as organizações prezam 

constantemente equipes que tenham um interesse pessoal na área e que sintam 

satisfação em trabalhar nesse ramo. Em hotéis de luxo, onde a gama de serviços é 

ainda maior e especializada para cada hóspede, a busca por um atendimento de 

qualidade é primordial.  

Segundo Mullins (2004, p.171), “O desempenho é uma função que envolve 

tanto o nível de capacidade quanto a motivação de pôr em prática essa capacidade”. 

Tendo em vista o pensamento apontado pela autora, torna-se claro que, a partir do 

momento em que as necessidades dos funcionários são atendidas lhe provocando 

satisfação com o seu desempenho e com suas metas pessoais, é gerada uma maior 

motivação e, por conseguinte um melhor exercício de sua função. 

 Como todo setor de uma organização de serviços, o departamento de gestão 

de pessoas, mesmo não apresentando contato direto com o hóspede, exerce sua 

função em prol de aprimorar a oferta de serviços da empresa. Mullins (2004) ao 

dissertar sobre a gestão de pessoas na hospitalidade, afirma que: 

(...) As pessoas empregadas são mais do que um meio que busca um fim, 
mais do que apenas insumos para um produto acabado. Pelo menos em 
parte, as pessoas são um fim em si mesmas. São parte do produto final pelo 
qual o cliente paga. Por exemplo, o cliente em um restaurante compra não 
apenas comida, bebida e a criatividade do chef, mas também o serviço e a 
atenção da equipe que o atende” (p. 172). 

  

 Dessa forma, é evidente a importância do fator humano no setor de serviços e 

ainda mais clara a importância de profissionais motivados e satisfeitos. 

O departamento de gestão de pessoas é, não apenas responsável por recrutar 

e treinar o capital humano de uma empresa, como também deve se responsabilizar 

por acompanhar e atribuir medidas para motivar e satisfazer os funcionários de sua 

organização. Não apenas em retribuições monetárias, mas em atividades 

motivacionais, recompensas de reconhecimento e participação. 

 A busca por cativar os integrantes de uma organização não se limita apenas a 

aprimorar o serviço ofertado ou a criar equipes aptas a desempenhar um bom 

trabalho, as medidas tomadas pelo setor de gestão de pessoas possuem também, 

como objetivo, realizar uma manutenção da relação empregado - organização visando 
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fidelizar e fazer com que o mesmo “vista a camisa” da empresa realizando, desta 

maneira, uma precaução contra a rotatividade organizacional. 

 Atualmente, o mercado de trabalho tem um histórico bem diferenciado em 

relação a sua disposição de candidatos pela presença da geração Y. Antigamente, os 

indivíduos da geração X buscavam um emprego duradouro, em que alcançasse 

cargos superiores com o passar do tempo, se mantendo na mesma empresa. Com o 

avanço das gerações, essa realidade está cada vez mais diferente. Rocha-de-

Oliveira et al. (2012) destacam que a geração Y é constituída por jovens altamente 

qualificados e, principalmente, voltada para o imediatismo. 

 Por existir essa linha de pensamento, diferente das gerações anteriores, que 

se acomodavam em uma empresa e buscavam a estabilidade na corporação, 

atualmente os funcionários não se consideram presos a uma empresa até que esta 

supra suas necessidades primordiais, mantendo-se sempre alerta para outras 

oportunidades que possam surgir no mercado de trabalho, e que apresentem 

vantagem em relação ao cargo ocupado no momento.  

Com essa procura constante, as organizações passaram a enfrentar impactos 

cada vez maiores em relação a rotatividade de seus funcionários. Segundo Lashley; 

Spolon (2011, p. 63), rotatividade é: “(...) o processo de perda e substituição do 

pessoal(...)”, os mesmos autores também definem rotatividade como “(...) movimento 

do trabalho para dentro e para fora de uma organização” (2011, p. 64). 

Lashley e Spolon (2011) afirmam que a rotatividade de funcionários apresenta 

duas possibilidades, uma positiva e uma negativa. A rotatividade pode ser 

considerada positiva, por alguns profissionais e acadêmicos, se os funcionários que 

deixaram a empresa apresentavam desempenho inferior ao esperado e se os 

funcionários que os substituíram apresentam novas habilidades e ideias para a 

organização. Entretanto, é mais comum acontecer a rotatividade de forma negativa. 

Nesse caso, os autores afirmam que há uma redução da qualidade do serviço e um 

custo extra considerável para a organização, tendo em vista que a mesma já havia 

despendido de certos investimentos no funcionário que está deixando a organização 

e agora, além dos novos custos para realizar a contratação de novo funcionário, ainda 

há outros custos sobressalentes como os de divulgação de vaga, treinamento, a 

compra de novo uniforme e o gasto do tempo para realização de entrevistas e 

seleções. 



18 
 

A rotatividade está presente em todos os tipos de organizações, tanto nas de 

produção, quanto nas prestadoras de serviço. Entre as organizações prestadoras de 

serviço, o ramo da hotelaria é uma das áreas em que o funcionário é uma peça chave 

para a entrega de um serviço de qualidade que cative e satisfaça o hóspede, visando 

o seu retorno e um novo consumo.  

O reconhecimento dos funcionários para o hóspede é, de acordo com Lashley 

e Spolon (2011, p. 68), uma das características de um bom serviço hoteleiro desejado:  

No negócio de hospitalidade em particular, clientes regulares gostam de ser 
reconhecidos pelo pessoal quando visitam o estabelecimento. Com um 
nível elevado e permanente de rotatividade, isso é difícil de acontecer. 

 

 Por tratar-se de hóspedes de alta classe econômica e social, como os 

frequentadores de um hotel de categoria luxuosa, a importância em ser reconhecido 

torna-se ainda maior, visto que a falta de reconhecimento de um funcionário para com 

um hóspede habitué5 pode ser considerado uma falta de respeito ou até mesmo uma 

falta de consideração, já que o cliente visita o meio de hospedagem com frequência.   

 Este, porém, não é o único problema que a rotatividade de funcionários 

acarreta para um hotel. A saída de um funcionário qualificado, que presta serviços à 

empresa com excelência, que já foi submetido por diversos treinamentos, significa não 

apenas a perda de um capital humano de grande contribuição para prestação de um 

serviço, mas também a geração de custos indiretos para a organização. Sobre esses 

custos indiretos, Tanke (2004, p. 282) afirma:  

(...) também deve levar em consideração os custos indiretos associados à 
rotatividade dos empregados, tais como menor produtividade, moral menos 
elevada dos empregados, perda de uma boa imagem perante os clientes e 
possível perda de faturamento. É difícil especificar um valor exato para 
algum desses custos, no entanto, sabemos que eles existem. 

 

 Sabendo que a rotatividade de funcionários acontece, na maioria das vezes de 

forma pejorativa, estudiosos da área e gestores empresariais buscaram determinar as 

razões pelas quais acontece a rotatividade para, então, realizar iniciativas que 

tivessem como objetivo criar um processo de retenção e controle dos funcionários. 

Chon; Sparrowe (2003, p.150) afirmam que: 

A rotatividade é especialmente alta nessa indústria em virtude de métodos 
inadequados de recrutamento, seleção e contratação de novos 
funcionários; de supervisão e treinamentos inadequados dos funcionários; 

                                                
5 hóspede habitué - Termo utilizado na hotelaria para descrever frequentador assíduo de certo hotel.   
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do alto número de cargos que requerem pouca qualificação; dos baixos 
salários e benefícios; e da imagem de que há poucas possibilidades de 
crescimento. 

Lashley e Spolon (2011, p. 66) dividem os fatores que influenciam a rotatividade 

em internos e externos. Segundo os autores, “Os internos são os geradores de 

insatisfação com a organização em si (...)”, como por exemplo, padrões de trabalho 

injustos, falta de autonomia, baixos salários e benefícios. E os externos são “os 

benefícios oferecidos pelos empregadores concorrentes”.   

 A motivação do funcionário, como citado anteriormente por Xavier (2006), é o 

impulso interno propulsor que faz com que o indivíduo busque atingir suas metas e 

objetivos. A falta de motivação pode fazer com que um funcionário apresente não 

apenas um desempenho inferior ao esperado, como também uma grande 

probabilidade de saída do local de trabalho, em busca de novas oportunidades. 

Tendo em vista os conceitos abordados neste artigo e o conhecimento da 

importância da motivação como forma de aprimorar o desempenho e reduzir a 

rotatividade nas organizações hoteleiras, foi decidido realizar uma pesquisa de campo 

em um hotel de categoria luxo, situado na cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade 

de verificar quais são os fatores motivacionais e desmotivacionais (ou seja, fatores 

que desestimulem o funcionário a prestar serviço para a organização) que podem 

afetar a rotatividade e retenção dos colaboradores.   

4 A APLICAÇÃO DA PESQUISA E SUA ANÁLISE  
 Como proposto anteriormente, foi definido como objetivo geral deste artigo 

verificar os fatores que motivam e desmotivam o funcionário e como esses podem 

afetar a retenção e a rotatividade organizacional em um hotel de luxo da cidade do 

Rio de Janeiro.  

 Para que tal objetivo fosse alcançado, foi realizado um estudo qualitativo que 

teve como instrumento de coleta a aplicação de entrevistas semiestruturadas com 

funcionários de um empreendimento hoteleiro de luxo situado no bairro de 

Copacabana. Visando a preservação da imagem da organização usada como objeto 

de pesquisa, quanto a identidade dos funcionários que se propuseram a dar seu 

depoimento. Ao longo deste artigo serão utilizados nomes fictícios.  

Para escolha do objeto de estudo, foram identificados os empreendimentos de 

grande porte, de categoria luxo segundo classificação do sistema brasileiro de 

classificação de hotéis (SBCLASS), que fossem voltados a prestação de serviço de 
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hotelaria na região de Copacabana, no estado do Rio de Janeiro. Após a identificação, 

devido à proximidade do pesquisador com um dos hotéis selecionados, a empresa a 

ser investigada foi escolhida. 

Após a decisão sobre o objeto de estudo, foi confeccionado um roteiro de 

entrevista que abordou temas como motivação, remuneração e benefícios, clima 

organizacional e rotatividade em prol de, identificar o ponto de vista tanto dos 

funcionários, quanto do gestor da organização. 

Em relação a escolha dos entrevistados, foi decidido que seriam considerados 

aptos a responder as entrevistas aqueles que apresentassem mais de 1 ano de 

trabalho na organização, independentemente do setor, quer fossem ativos ou não na 

empresa.  

É importante destacar que as entrevistas foram realizadas pessoalmente no 

período de agosto de 2016 a novembro de 2016, com um total de 5 entrevistados 

sendo um desses o gestor representante do departamento de gestão de pessoas da 

organização estudada. 

Para melhor apresentar os principais resultados encontrados, foram 

estabelecidas 5 categorias que pudessem refletir as percepções tanto dos 

funcionários, quanto do gestor em relação aos principais temas debatidos neste artigo. 

Essas categorias são: a importância do colaborador, o ambiente de trabalho, plano de 

carreira, recompensas e benefícios e motivação. 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO COLABORADOR 

 Como abordado anteriormente, as organizações hoteleiras são prestadoras de 

serviço nas quais o funcionário tem maior destaque, tendo em vista o seu contato 

constante com o hóspede, e a ideia de que o funcionário é parte integrante e 

representativa da empresa por completo. Tendo isso como ponto chave, durante a 

realização da entrevista foi questionado sobre a importância do colaborador para a 

empresa investigada. 

A gestora de gestão de pessoas, uma mulher de 38 anos, formada em hotelaria 

e com um MBA na área de gestão de pessoas ao discorrer sobre o assunto afirma 

que:  

Para nós, como somos uma empresa prestadora de serviço, o nosso 
funcionário, que é o nosso colaborador, é o grande capital dessa empresa, 
sem o nosso prestador de serviço não somos nada. Então, a importância do 
funcionário para essa organização é tudo, quase no mesmo nível do que 
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como o hóspede é importante. A gente precisa do hóspede cliente para 
funcionar tanto quanto precisa do nosso colaborador engajado, bem 
treinado para poder entregar um atendimento cinco estrelas para um 
hóspede (Gestora). 

 

A entrevistada afirma ainda que há uma busca por valorizar não apenas os 

empenhos e sucessos individuais dos funcionários, como também a sua participação 

na equipe, tentando manter sempre a valorização sobre o trabalho em conjunto e não 

apenas individual, como pode ser observado no relato seguinte: 

A gente faz essas comemorações ao longo do ano e fazemos o colaborador 
de destaque, a estrela do mês, então tem várias medidas que a gente faz 
para botar a luz em cima de algumas pessoas, e na verdade o que 
queremos destacar mais é o trabalho de equipe, porque uma pessoa 
consegue se destacar mais porque por trás tem uma equipe de apoio 
(Gestora). 

 

De acordo com a teoria de Herzberg, segundo Xavier (2006), um dos fatores 

que motiva o funcionário e colabora para que o mesmo apresente um bom 

desempenho é o reconhecimento. “A pessoa sabe que seus superiores e a 

organização prezam e valorizam seu trabalho. Ela se sente útil e valiosa” (2006, p. 

91). 

Apesar do ponto de vista apresentado pela representante do setor de gestão 

de pessoas, ser totalmente positivo, é possível identificar uma outra percepção por 

parte dos funcionários. A entrevistada de número 1, garçonete que atua no hotel por 

2 anos e 7 meses, ao ser questionada sobre a importância que o hotel dá para ela 

como colaboradora relatou o seguinte:  

Eu me acho importante sim, senão eu não teria sido promovida, (Fala com 
tom de ironia) mas nada de especial também (Entrevistado 1). 
 

Para verificar se essa percepção era propagada em outros setores da 

organização, a entrevistada 3, uma assistente de governança que trabalha na 

organização há 4 anos, e que também atua como assistente da gerente de 

hospedagem do empreendimento, foi questionada sobre sua importância para a 

organização: 

Eu acredito que a minha importância para a organização é nenhuma. Eu 
trabalho no hotel a um bom tempo, acumulo funções e faço o máximo para 
ter o meu melhor de desempenho e ainda assim há falta de comunicação 
entre o gestor e os funcionários. Uma funcionária que entrou a pouco tempo 
no meu setor e trabalha comigo e com a minha gerente, por exemplo, foi 
agraciada com os dois dias do feriado de natal em casa. Enquanto eu que 
trabalho há 4 anos na empresa nunca tive isso. É uma falta de consideração 
com todo o trabalho que eu já tive para alcançar as metas e cumprir minhas 
tarefas.  (Entrevistada 3) 
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O relato apresentado pela entrevistada 3 vai de encontro com a teoria de 

equidade que é abordada por Robbins (2005), que afirma que a motivação pode sofrer 

alteração a partir das comparações que os empregados fazem entre os seus trabalhos 

e respectivos resultados. 

Pela análise desses relatos, é possível observar que a percepção dos 

funcionários contradiz bastante a visão que a gestora da organização traz sobre a 

importância do colaborador para com a organização. Enquanto a gestora afirma que 

o colaborador possui o mesmo valor que o hóspede, os funcionários entrevistados são 

irônicos ao mencionar que se sentem desvalorizados pela organização e que seus 

esforços para alcançar as metas definidas pela empresa são desconsiderados.  

4.2 O AMBIENTE DE TRABALHO 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde6,   

A segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores são preocupações vitais 
de centenas de milhões de profissionais em todo o mundo, mas a questão se 
estende para além dos indivíduos e suas famílias. Ela é de suprema 
importância para a produtividade, competitividade e sustentabilidade das 
empresas e comunidades, assim como para as economias nacionais e 
regionais (OMS, 2010). 
 

É de grande importância para as organizações oferecer um ambiente de 

trabalho adequado ao funcionário, visto que, por se tratar de um local onde ele 

permanece um terço de sua carga horária diária, pode acabar afetando diretamente a 

sua produtividade e as relações tanto organizacionais, quanto pessoais.  

A gestora entrevistada afirma, durante seu relato, que acredita que o ambiente 

de trabalho da organização é uma recompensa.  

Eu acredito que a grande recompensa é o ambiente do trabalho, a qualidade 
de vida que nós temos aqui dentro da empresa, que é a qualidade das 
refeições. Não é mais o que era antigamente. A gente fez um projeto muito 
grande, em que os nossos colaboradores podem efetuar todas as refeições 
à vontade com uma seleção de proteínas da primeira escolha, um produto 
igual o que oferecemos aos nossos hóspedes. E isso eu acho que é um 
benefício muito grande que nem todas as empresas têm. Somos uma 
empresa que se preocupa muito com a pessoa e com tudo que tem em volta 
dessa pessoa. Se a pessoa está com problemas familiares, ou tem um 
desafio pessoal, hoje em dia a empresa tem que chegar junto e não se 
preocupar só com o bem estar na empresa. Eu acho isso um grande benefício 
e que nem todas as empresas fazem. Flexibilidade, quando um funcionário 

                                                
6 OMS. Organização Mundial de Saúde. Ambientes de trabalho saudáveis: um modelo para ação: 

para empregadores, trabalhadores, formuladores de política e profissionais. Brasília: SESI/DN, 2010. 
Disponível em:<http://www.who.int/occupational_health/ambientes_de_trabalho.pdf>. Acesso em:12 
de Nov. 2016. 
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precisa de uma folga ou algo do gênero, os gestores tentam sempre fechar a 
escala e tentar auxiliar de alguma forma. E eu acredito que dentre todos 
esses pequenos benefícios que a gente tem, o grande é que o ambiente de 
trabalho que a gente tem aqui, apesar de ser muito exigente trabalhar em um 
hotel 5 estrelas, aqui temos equipes muito unidas, as pessoas gostam de 
trabalhar junto e possui um ambiente de trabalho muito agradável. Não 
adianta oferecer um salário muito alto se a pessoa vem cada dia trabalhar 
contra sua vontade (Gestora). 
 

A gestora, em seu relato, aponta que a organização se responsabiliza por 

oferecer ao funcionário um bom ambiente de trabalho. No seu discurso, destaca a 

oferta de uma boa alimentação, a importância de uma equipe de trabalho que atue de 

forma integrada e a preocupação com o bem estar do funcionário dentro e fora da 

organização, buscando mantê-lo constantemente motivado.   

Porém, apesar dessas características serem citadas por alguns funcionários, 

durante a pesquisa foram também identificadas opiniões diferentes. A entrevistada 

número 3, relata em diversos momentos características sobre o ambiente de trabalho: 

(...) a pressão em cima dos funcionários é cada vez maior, então pelo hotel 
cobrar muito do funcionário, eu acredito que seja a questão do ganha- 
ganha, sabe, você oferecer coisas bacanas para poder até prender o 
funcionário (Entrevistada 3). 
 

A entrevistada 3 relata que, por se tratar de um hotel de alto luxo, em que a 

busca pela excelência é constante, existe uma pressão forte sobre os funcionários. 

Ela ainda comenta que o empreendimento deveria investir mais no oferecimento de 

melhores benefícios como forma de reter o funcionário na organização. Além desses 

aspectos, ela menciona também alguns problemas vivenciados na empresa:  

(...) Hábitos como desqualificar o trabalho alheio ou até mesmo agir de 
falsidade entre os outros gestores, ou com alguns funcionários acontece e 
eu acho que isso é uma das piores coisas que se pode rolar em uma 
empresa (Entrevistada 3). 

 

 A entrevistada 3 também relata casos de falta de reconhecimento e 

desmerecimento do trabalho alheio, o que pode acabar desmotivando os funcionários 

responsáveis por tal função e, por consequência, influenciar não somente na 

produtividade da organização, como também abalar a confiança da equipe, gerando 

um ambiente de trabalho hostil.  

A entrevistada 1 relata que: 

Às vezes um superior está sendo muito cobrado, e aplica uma bronca 
desnecessariamente, isso desmotiva, você ver que está fazendo a coisa certa 
e ser chamada atenção. (...) é estressante para todo mundo, está todo mundo 
ali naquela pressão. Tem hora que um estoura em cima de você, sem precisar 
e acho que isso desmotiva muito (Entrevistada 1). 
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 O relato apresenta a cobrança e o estresse causados pela pressão sobre os 

funcionários e gestores, fato que pode acabar desencadeando sérios problemas no 

ambiente de trabalho. Essa pressão foi considerada como um dos fatores 

desmotivacionais sobre a ótica da funcionária.  

Considerando a importância das relações sociais no ambiente de trabalho, 

como abordado por Araújo e Garcia (2009), também foi questionado aos funcionários 

como era a relação com os seus companheiros de trabalho.  

 A entrevistada 1 relata: 

É muito boa, eu nunca tive problema com ninguém. Eu também sou uma 
pessoa bem fácil de lidar (Entrevistada 1). 

 

 O entrevistado 4 também comentou sobre sua relação com a equipe de 

trabalho, antes de se desligar da organização. 

Minha relação com os outros funcionários da empresa era muito boa, tratava-
se de uma equipe muito boa, bem unida, em relação ao relacionamento 
desses funcionários era muito bom (Entrevistado 4). 
 

 Dessa maneira, torna-se evidente que apesar de alguns problemas enfrentados 

no ambiente de trabalho (pressão exacerbada, clima de falsidade e desqualificação 

do trabalho alheio) conforme apontado pelos entrevistados, o discurso propagado pela 

gestora da organização sobre a união das equipes e um ambiente de trabalho 

amistoso entre os integrantes é verídico, com algumas ressalvas que podem variar de 

setor para setor. 

4.3 PLANO DE CARREIRA 

 Um interesse constante dos profissionais que atuam no setor hoteleiro, é a 

construção de uma carreira na organização a qual presta serviços. A revista Hotel 

News, em um de seus artigos sobre plano de carreira, afirmou que:  

Menos de uma década atrás graduados em Hotelaria ressentiam-se da falta 
de oportunidades de crescimento na área. A queixa recorrente era de que 
mesmo formados e experientes, as vagas limitavam-se às funções 
operacionais, enquanto as posições estratégicas eram reservadas a 
profissionais egressos de áreas administrativas, quando não a estrangeiros, 
especialmente em se tratando de grupos internacionais. O cenário mudou, e 
muito, como comprova a trajetória de executivos brasileiros que apostaram 
no setor e estão trilhando carreiras de sucesso e em contínua ascensão.  
(HOTEL NEWS,2013)7 

 

                                                
7 Revista Hotel News: Edição 373 – março/abril 2013. Plano de carreira. Disponível em: 
<http://www.revistahotelnews.com.br/portal/materia.php?id_materia=372>. Acesso em: 01 de 
Out.2016. 
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 Em hotéis de luxo, nos quais os organogramas são grandes e complexos, é 

mais notável a busca de desenvolvimento de carreira por parte dos funcionários, 

sejam eles dos departamentos de linha de frente ou de linha de apoio, conforme 

classificação de Hayes e Ninemeier (2005). 

 Ao questionar sobre quais seriam as dificuldades enfrentadas pelo setor de 

gestão de pessoas, atualmente, a gestora da organização relatou:  

O desafio eu posso dizer é que os jovens querem tudo muito rápido, então às 
vezes é difícil com essa geração mais nova, passar para eles que é 
importante criar uma base de conhecimento muito forte, aprender botar na 
prática, ter a experiência, amadurecer e depois assim criar um caminho. Hoje 
muitos jovens entram e seis meses depois já estão procurando uma 
promoção, já querem crescer e isso, hoje, às vezes é mais difícil para a 
empresa conseguir acompanhar os desejos e as solicitações de nossos 
colaboradores (Gestora). 
 

 Esse relato pode ser correlacionado com o pensamento de Cavazotte, Lemos 

e Viana (2010) que afirmam que a geração Y é caracterizada pelo imediatismo e 

apresenta indivíduos com elevada necessidade de satisfação, seja essa movida pelas 

recompensas e benefícios ou pela satisfação pessoal.  

 Considerando esse ponto de vista, foi questionado aos entrevistados qual era 

a percepção que eles possuíam sobre o plano de carreira no hotel estudado. O 

entrevistado 4, relatou o seguinte:  

Eu acredito que sim. Inclusive eu acho bem interessante o caso da hierarquia 
que eles impõem nos setores e eu super indico o hotel, pois além de famoso 
e 5 estrelas, quem quiser se dedicar consegue sim seguir uma carreira nessa 
área (Entrevistado 4). 
 

 Percebendo o entusiasmo do entrevistado ao comentar sobre esse tema, foi 

perguntado a ele como acontece a progressão do funcionário no hotel: 

(...) na minha opinião, eu acho um pouco burocrático. O que eu tô falando é 
que não é fácil, a lém de você ter que ter um conhecimento, você tem que ter 
alguém que te indique em um cargo maior que o seu. Por que é muito fácil, 
você ir lá fazer uma prova e eles te falarem que você tá aprovado, mas que 
no momento não tem vaga aberta e te deixar de standby e botar alguma outra 
pessoa que tá lá a muito tempo para ocupar esse cargo.  Eu acho meio 
complicado no hotel, ter essa subida de cargo. (...) a situação de indicação, 
você tem que ter uma indicação, um conhecimento, se você é novo, você não 
consegue promoção rápido. (Entrevistado 4). 
 

 Fica perceptível no discurso do entrevistado a ideia de que uma das condições 

para que o plano de carreira aconteça é ter proximidade e um bom relacionamento 

com a chefia. Portanto, não basta ter as competências desejáveis, a indicação é 

fundamental.  A repetição ao longo desse discurso gera o pensamento de que apenas 
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esforço e bom desempenho não é o suficiente para desenvolver uma carreira dentro 

da organização. 

A entrevistada 3, ao ser questionada sobre plano de carreira, relata que:  

Não tem plano de carreira. O que eu observo é que você consegue alcançar 
um determinado nível e depois disso para. E você consegue alcançar esse 
nível por você. Pra mim um plano de carreira consiste em ações da empresa 
junto com o colaborador para que eles tracem juntos metas através de 
encontros. Então você se encontra junto com o seu gerente, junto com o RH 
para vocês estarem conversando, e até para pessoa que é mais preparada, 
que vai te ajudar a chegar naquele objetivo, te auxiliar pontuando algumas 
coisas que você não consegue ver.  (Entrevistada 3)  
 

   A entrevistada afirma que não existe plano de carreira por que não se sente 

acompanhada em busca de seus objetivos. Para ela, seu progresso na organização 

aconteceu por seu próprio esforço apenas e, ainda assim, acredita que após alcançar 

determinado nível, ficou estagnada e sem chance de avançar na carreira, por meio do 

seu desempenho. 

 Ao questionar a gestora sobre a existência de plano de carreira na organização, 

ela relata que: 

Plano de carreira no momento não tem para todo mundo. Nós temos 
atualmente bem definidos para todo mundo do Middle Management para 
cima. Nesse plano de carreira a gente vai definir o que essas pessoas estão 
querendo para eles e aonde que isso se encaixa na nossa estrutura de 
empresa. Porque para nós é importante se ter um plano de sucessão para 
quando um funcionário sair, ter outro pronto para alocar a vaga. Com essas 
pessoas a gente vai ver na avaliação de desempenho como eles mesmos se 
vêem no futuro, baseados nesse feedback a gente vê onde se encaixa na 
empresa e vamos construir um plano de treinamento para essas pessoas no 
próximo ano, aprenderem para, então, crescerem logo no ano seguinte. 
(Gestora).  
 

Trazendo um relato contrário ao que é apresentado pela entrevistada 3, a 

gestora afirma que há uma proposta de plano de carreira na organização, porém 

complementa que até o momento os interesses de investir na carreira dos funcionários 

da organização estão limitados apenas para cargos do Middle Management e 

superiores, ou seja, cargos mais estratégicos e menos operacionais. O que, conforme 

explicitado ao longo do referencial deste artigo, mostra que apenas uma pequena parte 

da organização passa a ter direito ao plano de carreira, considerando muitos dos 

funcionários de empreendimentos hoteleiros atuam no nível operacional.  A falta de 

encorajamento e apoio para criar uma carreira na corporação pode desmotivar os 

funcionários a longo prazo.  
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4.4 RECOMPENSAS E BENEFÍCIOS 

 A política de recompensas de uma organização é umas das formas de atrair e 

reter os funcionários nas empresas, entretanto, atualmente esses benefícios não 

servem apenas para reter e atrair, como também para motivar o funcionário a atingir 

os objetivos e metas pré-definidos pelo negócio.  

 Porém, ao mesmo tempo que um bom plano de recompensas e benefícios 

pode motivar um funcionário a atingir os objetivos da empresa e desempenhar sua 

função com excelência, um plano de recompensas insatisfatório pode fazer com que 

o funcionário se desmotive com a organização e possa, inclusive, buscar novas 

oportunidades no mercado de trabalho.  

 Como citado, há diversas formas de recompensas que auxiliam a motivação 

dos funcionários, e elas não se limitam apenas a recompensas financeiras. De acordo 

com Robbins (2005), recompensas de reconhecimento, por exemplo, podem impactar 

significativamente na motivação funcionários. A participação destes nas grandes 

conquistas e na tomada de certas decisões em conjunto com a organização, também 

se caracteriza como um agente motivador. 

Ao questionar a gestora sobre o plano de recompensas oferecido na 

organização, ela responde que:  

Para todos os funcionários dentro do hotel, temos o salário fixo, a taxa de 
serviço que é a receita que recebemos que o hóspede paga e volta para o 
funcionário. Temos o plano de saúde, que hoje em dia ninguém pode ficar 
sem. Temos o plano odontológico e a refeição. Além de vários outros 
convênios que a gente tem com algumas farmácias e faculdades. São 
descontos que eles conseguem por ser colaborador do hotel. E para quem é 
da liderança, temos o bônus que é calculado baseado na performance e no 
desempenho individual. E aí parte para recompensas de acordo com a área 
e o setor. Para quem é da área de vendas, por exemplo, tem a parte da 
comissão em cima da venda que eles fazem, isso existe também na equipe 
do banquete, todos que trabalham nas lojas e no salão, todos que trabalham 
na hospedagem tem uma comissão que podem ganhar no upselling que é 
tentar vender um upgrade. Tem as premiações do destaque, que também 
vem com uma recompensa financeira (Gestora). 

 

 Já ao questionar sobre recompensas não financeiras oferecidas pela 

organização aos seus funcionários, a gestora aponta novamente o ambiente de 

trabalho. Além disso, conta sobre alguns eventos que acontecem ao longo do ano 

para funcionários, como festa de final de ano da organização e outros eventos 

organizados de acordo com o alcance de objetivos empresariais. A gestora usa como 

exemplo um churrasco realizado para os funcionários com o intuito de comemorar o 

sucesso do empreendimento durante as olimpíadas de 2016. 
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(...)sempre que passamos por esses grandes eventos em que toda a equipe 
se esforça para atender um grande serviço dessa forma, promovemos essas 
atividades, como a festa dos funcionários o churrasco que eu falei, para toda 
equipe junto comemorar o sucesso do serviço.  
 

 Esses eventos são exemplos de recompensas não financeiras que apresentam 

como objetivo engajar o funcionário nas metas definidas pela organização. Esse tipo 

de proposta, faz com que o colaborador sinta-se parte integrante da empresa, 

impulsionando seu engajamento nos objetivos estabelecidos.  

 Ao questionar os funcionários sobre o plano de recompensas, respostas 

semelhantes a da gestora foram identificadas.  Contudo, alguns elementos foram 

destacados: 

Eu acredito que, em geral, quando você vai olhar pro mercado, pelo menos 
eu, no meu cargo e talvez em algo mais que eu almeje, ainda está deficiente 
o salário (sobre o mercado). Tudo bem que o hotel é 5 estrelas e não há 
muitos hotéis 5 estrelas no Rio. Mas, mesmo assim, o hotel tem um salário 
bom. Poderia receber mais, pelas funções que eu exerço. Mas poderia ser 
melhor, poderia ter previdência privada. E se for pensar em olhar pro futuro, 
é você fazer uma coisa bacana pelo funcionário. O plano de saúde, por 
exemplo, outro hotel de rede, tem um plano de saúde ótimo pelo Bradesco, 
no nosso, caso a gente faz uma consulta ou um exame, é descontado uma 
pequena taxa do nosso salário. Isso se você for pensar, é diminuir a 
qualidade, diminuir um benefício. A política do hotel é compatível, porém 
poderia ser de melhor qualidade, para dar mais credibilidade aos benefícios 
(Entrevistada 3). 

 

 O importante na análise é destacar que mesmo que o funcionário encontre 

compatibilidade entre o que ele recebe e o quanto se pratica no mercado, não significa 

que ele esteja propriamente satisfeito. Ao descrever sobre o plano de saúde, é 

perceptível que há uma tendência a almejar um benefício melhor que possa estar 

sendo ofertado em uma outra organização. A entrevistada ainda complementa seu 

relato afirmando que:  

(...) eu acredito que seja a questão do ganha- ganha, sabe, você oferecer 
coisas bacanas para poder até prender o funcionário. Fazer com que ele 
pense 4 vezes antes dele sair para o outro hotel. Aqui tem previdência 
privada, no outro hotel eu não vou ter, ou aqui eu tenho minha família coberta 
por um plano de saúde bom, sem ter desconto. Acho que essas medidas 
podem ajudar muito mais a reter os funcionários que tão no hotel antes deles 
procurarem essas medidas em outro lugar (Entrevistada 3). 

 

 Esse discurso traz novamente a percepção de que um bom plano de 

recompensas e benefícios ofertados ao colaborador pode auxiliar a empresa a reter o 

capital humano que se considera como importante na organização, principalmente no 

setor da hotelaria, que como apresentado por Mullins (2004), tem o funcionário como 

parte integrante do produto ofertado ao hóspede. 
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O entrevistado 4, durante seu discurso sobre a política de recompensas da 

organização e se essa estava equiparada com o que era oferecido no mercado de 

trabalho, relatou que: 

Eu acho que em outros hotéis desempenhando a mesma função eu receberia 
valor acima do que eu costumava receber, mas acredito que eu teria a 
necessidade de ter mais qualificações do que eu tive para atingir esse cargo 
no hotel (Entrevistado 4)       

          

Para o entrevistado, o plano de recompensas é compatível não apenas com o 

mercado de trabalho, mas também com as qualificações que o mesmo possui para 

desempenhar tal função na organização. 

 Por meio dos relatos dos funcionários e da gestora pessoas, fica ilustrado que 

há um plano de recompensas satisfatório para os funcionários entrevistados, 

entretanto, há um desejo de melhora da qualidade desses benefícios, como forma de 

aprimorar ainda mais as recompensas ofertadas e gerar retenção do colaborador na 

organização, sem a necessidade de buscar melhores oportunidades no mercado.  

4.5 MOTIVAÇÕES 

 Como abordado por Xavier (2006), a motivação é uma das características de 

grande importância para que se tenha empenho em atingir os objetivos, sejam eles 

pessoais, ou organizacionais.  

A gestora de pessoas ao ser questionada sobre o que é capaz de motivar um 

funcionário, aponta que:  

Eu acredito que depende muito do funcionário, mas o que motiva a maior 
parte dos funcionários é o ambiente de trabalho e o seu bem estar dentro e 
fora da empresa. Isso motiva muito mais hoje do que salários e benefícios. A 
primeira motivação é a felicidade do colaborador dentro da empresa e fora, 
em segundo lugar é o desenvolvimento, os treinamentos que eles recebem, 
o acompanhamento, o que ele vai aprender, a curiosidade em descobrir 
coisas novas, isso hoje é a grande motivação da maioria dos colaboradores 
(Gestora). 
 

Em seu relato a gestora aponta o ambiente de trabalho e o desenvolvimento 

como as principais características motivacionais para os funcionários da organização. 

Para estabelecer se esses motivos apontados pela gestora realmente condizem com 

a opinião colaboradores, a mesma pergunta foi feita para eles. 

Entre os tópicos abordados nas entrevistas dos funcionários sobre fatores 

motivacionais que influenciam no trabalho, alguns tiveram maior destaque na 

colocação das falas.  
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O entrevistado 4 relata que:  

(...) o que me motivou e me motiva é fazer algo que você goste. Eu me formei 
em Turismo, então eu acho que toda área que envolve Hotelaria e o Turismo 
é interessante para mim. (...) questão do nome da empresa me motivou a 
trabalhar lá para adquirir experiência, não para criar carreira, mas para ter 
experiência no currículo (Entrevistado 4).  

 

 A busca por experiência é um dos fatores motivacionais que o entrevistado cita 

em seu relato, entretanto, ele apresenta ideia de que busca essa experiência para 

utilizar fora da organização, não tendo interesse em criar carreira na empresa em que 

está inserido. Relato semelhante aparece durante o discurso apresentado pela 

entrevistada 3, que além de citar o aprendizado como um dos fatores motivacionais, 

menciona a importância da experiência na construção de um currículo:  

Desde que eu entrei aqui no hotel, a minha decisão foi motivada por 
aprendizado! É claro que o peso no currículo é uma variável considerável, 
mas eu decidi vir para cá pelo aprendizado, novos desafios, novos 
conhecimentos sempre foi algo que me motivou a correr atrás.  Atualmente, 
até essa parte está meio estagnada para mim, no momento só o que me 
motiva a trabalhar aqui é o salário. Muita gente, inclusive eu, e pessoas de 
cargo de diretoria, vem para o hotel para poder ter o peso do nome no 
currículo e buscar oportunidade em um cargo melhor fora do hotel 
(Entrevistada 3). 
 

 Ao final da análise das entrevistas foi possível identificar como fatores 

motivacionais para os entrevistados os seguintes: salário, ambiente de trabalho, 

aprendizado, experiência no currículo.  

 Tomando ciência dessas considerações, foi questionado aos entrevistados o 

que os desmotivam a trabalhar. Um deles relatou que:  

O salário baixo e falta de benefícios, eu acreditava que um hotel grande, de 
uma rede espalhada pelo mundo todo, acho que deveria oferecer mais 
benefícios aos seus funcionários, só o plano de saúde e alguns descontos 
em curso de inglês é o que toda empresa oferece, eu achava que pelo 
destaque que ele tem, ele deveria oferecer mais benefícios. Uma coisa que 
me desmotivou bastante era uma superiora que sempre pedia para eu ficar 
além do meu horário para que ela pudesse coordenar a equipe que entraria 
no próximo turno, além de ficar no meu pé, me deslocando do front, onde era 
minha área de trabalho para auxiliar no back, marcando apenas em cima de 
mim (Entrevistado 4). 

 

 Outro funcionário comenta sobre falta de reconhecimento como um fator 

desmotivador. A entrevistada 3 relata que: 

Eu acredito que a falta de reconhecimento na indústria da hotelaria é uma 
das coisas que mais pode desmotivar em uma organização e o que mais me 
desmotiva. Nós trabalhamos com pessoas, atendendo e servindo as pessoas 
e é claro que a importância principal é satisfazer os hóspedes, mas não ser 



31 
 

reconhecido pelo desempenho e pelo seu trabalho por seus superiores é 
desmotivador, te faz pensar que você não faz diferença. (Entrevistada 3) 

 

A mesma entrevistada ainda complementa seu discurso citando uma ocasião 

em que a atitude de sua gestora contribui para sua desmotivação:  

 
A minha própria gerente, em uma das conversas que tivemos em que 
comentei que estava desmotivada com o trabalho por alguns problemas, me 
disse que o próprio empregado tem que buscar a sua motivação, o que eu 
discordo. (Entrevistada 3) 
 

 Considerando os relatos apresentados pelos entrevistados, torna-se evidente 

que as características que ficam mais explícitas e são mais apontadas pelos 

funcionários como fatores desmotivacionais são a cobrança em excesso, a falta de 

reconhecimento e a estagnação no posto de trabalho, quando o funcionário sente que 

não tem nada mais a aprender ou a progredir na organização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A rotatividade de funcionários é um mal que assombra as organizações. O 

objetivo geral proposto para este artigo, foi verificar quais são os fatores motivacionais 

e desmotivacionais que podem influenciar na decisão do funcionário do setor hoteleiro 

de luxo em querer deixar ou permanecer na organização. Para que pudesse ser 

mensurados esses fatores, foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de 

entrevistas semiestruturadas, com funcionários e o gestor de pessoas de um 

empreendimento hoteleiro de luxo. Nessa entrevista foram abordados temas como 

recompensas e benefícios, plano de carreiras, clima organizacional e a própria 

motivação em si. Durante a realização dessa pesquisa ocorreu alguns momentos 

controversos que devem ser explicitados, como por exemplo, a dificuldade de 

realização das entrevistas com os funcionários, devido a incompatibilidade de horários 

do pesquisador e dos entrevistados e a relutância da organização em ceder entrevista 

em primeiro momento.   

Por meio da análise dessas entrevistas em conjunto com o referencial teórico 

apresentado nesse artigo foi possível definir tanto fatores considerados motivacionais 

para os funcionários da organização, como por exemplo a busca por desafios e 

aprendizado, a boa interação com a equipe e as recompensas extras ofertadas além 

do plano de recompensas (Eventos, premiações por desempenho, sorteios e 

bonificações por destaque no ambiente de trabalho), tanto quanto desmotivacionais, 

que ficaram definidos como falta de reconhecimento, pressão e demanda excessiva, 
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estagnação de função e até mesmo não cumprimento das expectativas do funcionário 

para uma organização de luxo. Ao longo dos relatos foi possível perceber que os 

funcionários levam em consideração diversos fatores muito além do que apenas 

recompensas e benefícios, ideias como plano de carreira, importância na organização 

e até mesmo qualidade dos benefícios em comparação ao que é ofertado em outras 

empresas hoteleiras também representam uma das variáveis a serem levadas em 

consideração ao pensar sobre se desligar ou não da organização.  

 A proposta de contribuição deste artigo é conceber uma base empírica para 

estudos mais aprofundados na área de motivação de funcionários em 

empreendimentos hoteleiros, além de auxiliar as organizações que queiram entender 

melhor sobre seu processo de entrada e saída de capital humano, visando dessa 

forma, planejar melhores estratégias para reter e/ou contratar funcionários que 

agreguem maior valor à empresa. Acredita-se que pode ser interessante para 

desenvolvimento do tema, realização de estudos aprofundados sobre técnicas de 

reconhecimento a serem utilizadas em organizações hoteleiras, além de planos de 

desenvolvimento que abordem todos os cargos visando uma construção de carreira 

inclusiva em conjunto com a organização. 
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