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RESUMO 

 

No Brasil e no mundo, o turismo tem sido cada vez mais valorizado e visto com seriedade, 

como fonte de receita. A hotelaria torna a experiência de deslocamento possível e foi 

indispensável para atender a demanda de eventos esportivos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas. Porém, com o novo portfólio de hotéis, cresce também a preocupação com a 

escassez do principal insumo ao setor de serviços: as pessoas. Exigente na contratação e com 

seu caráter multifuncional, a hotelaria passa a ser vista como exportadora de mão de obra 

qualificada para outros segmentos do setor de serviços, mais atraentes em remuneração, 

qualidade de vida e plano de carreira. Esta pesquisa buscou proporcionar uma visão mais 

abrangente sobre a evasão de recursos humanos na hotelaria do município do Rio de Janeiro 

com foco em hotéis de grandes redes e objetivo de identificar os principais antecessores à 

evasão, bem como ferramentas de retenção, usando o método qualitativo através da aplicação 

de entrevistas semiestruturadas aos três players relevantes ao fenômeno evasão: hoteleiros, 

ex-hoteleiros e gestores de recursos humanos. A pesquisa identificou que a hotelaria carioca 

em linha com a hotelaria internacional, tem suas dores na baixa remuneração, carga horária 

exaustiva, pacote de benefícios insuficiente, ausência de plano de carreira e falta de 

reconhecimento, alguns fatores mais facilmente contornáveis do que outros, principalmente 

com o envolvimento de um RH bem estruturado e engajado à retenção e, que atitudes como 

espirito de servir e hospitalidade, são tão ou mais relevantes que habilidades técnicas em um 

processo de recrutamento.  

 

 

Palavras-chave: Hotelaria, Evasão de recursos humanos, Retenção. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil and all over the world, tourism has been increasingly valued and taken seriously as a 

source of revenue. The hotel industry makes the displacement experience possible and it was 

essential to meet the demand for sporting events like the World Cup and the Olympics. 

However, with the new hotel portfolio there is also a growing concern about the scarcity of 

the main input to the service sector: people. Demanding in the hiring process and with its 

multifunctional character, the hotel industry is now seen as an exporter of skilled labor for 

other segments of the service sector with more attractive remuneration, quality of life and 

career plan. This paper sought to provide a more comprehensive view of the evasion of 

human resources in the hospitality industry of the city of Rio de Janeiro focusing on large 

hotel chains and aiming to identify the main predecessors to evasion as well as retention tools, 

using the qualitative method through the application of semi-structured interviews to hotel 

staff still active, former hoteliers and HR managers. The outcomes identified that the local 

hotel industry in line with the international industry, has as critical points: low remuneration, 

exhaustive hour load, insufficient benefits package, lack of career plan and lack of 

recognition, some factors more easily contrived than others, mainly with the involvement of a 

well-structured and engaged HR focused on retention strategies, and that attitudes as a spirit 

of service and hospitality can be as or more relevant than technical skills in a recruiting 

process. 

 

 

Keywords: Hotel industry, Evasion of human resources, Retention.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o governo e a sociedade brasileiros demonstram ter conhecimento da 

importância do Turismo para o crescimento da economia do país. O setor vem crescendo ano 

a ano e, de acordo com publicação de 2013 da ICCA (International Congress and Convention 

Association), o Brasil alcançou o nono lugar do ranking em número de eventos entre 2008 e 

2012.  

Segundo estudo de 2013 do WTTC (World Travel & Tourism Council), o setor do 

turismo já contribui diretamente para o PIB (Produto Interno Bruto) do país em 3,5% ou R$ 

166,1 bilhões e, indiretamente, em 9,2% ou R$ 443,7 bilhões, deixando o Brasil em sexto 

lugar entre as economias do turismo no mundo.  

Eventos esportivos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos contribuíram de 

forma expressiva para o aquecimento do mercado, mas também direcionaram um grande 

holofote evidenciando nosso despreparo e falta de estrutura.    

Grandes Redes Hoteleiras com expectativas ainda maiores estão investindo cada vez 

mais em propriedades por todo o território nacional. A Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH) previa o aumento de 85 hotéis ou 25 mil quartos no estado do Rio de Janeiro 

até os Jogos Olímpicos. Este crescimento no número de unidades habitacionais pode suprir ou 

ao menos reduzir o déficit existente na infraestrutura hoteleira, mas certamente este aumento 

de postos de trabalho irá esbarrar em outro ponto fraco já conhecido no setor há algum tempo: 

a carência de mão de obra qualificada.  

O alto índice de turnover já não é novidade no setor hoteleiro. As causas de 

insatisfação de funcionários do setor são diversas, bem como as tentações geradas por outros 

segmentos que vêem na hotelaria uma escola formadora de pessoal qualificado, bilíngue e 

multifuncional, tornando a concorrência por bons profissionais muito mais acirrada.  

Nesta pesquisa o índice de turnover ou rotatividade foi usado como um termômetro 

para mensurar a satisfação dos funcionários no hotel onde trabalham ou na hotelaria de uma 

forma geral. Tentar reduzir esse índice deveria ser uma prioridade no setor como um todo, 

uma vez que funcionários motivados trabalham em prol da satisfação dos hóspedes e geram 

economia à empresa. 
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Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), no Brasil, de modo geral, no mercado de trabalho celetista, a taxa de 

rotatividade global chegou a 63,7% e a descontada a 43,4% em 2013. - Taxa descontada, 

exclui transferências, aposentadorias, falecimentos e demissão voluntária - há predominância 

do emprego de curta duração, que caracteriza flexibilidade contratual de trabalho. Entre 2002 

e 2013, cerca de 45% dos desligamentos aconteceu com menos de seis meses de vigência do 

contrato de trabalho, e cerca de 65% dos casos sequer atingiram um ano completo, sendo que 

25% dos desligamentos em 2013 ocorreram por iniciativa do trabalhador. Analisando o perfil 

dos indivíduos desligados em 2013, 48,5% tinha até 29 anos, diminuindo a parcela de ativos 

nessa faixa etária de 44,7% em 2008 para 36,20% em 2013. No setor de serviços a taxa de 

rotatividade descontada foi de 39% deixando o setor em quarto lugar, atrás dos setores de 

construção civil (88,10%), agricultura (65,4%) e comércio (42,1%). 

Em estudo especifico para o setor hoteleiro em 2013, o Dieese, encontrou a maior 

concentração de hoteleiros na região sudeste (44,4%), sendo 59% de sua força de trabalho 

constituída por mulheres, 31,4% entre 30 e 39 anos, 20,6% entre 40 e 49 anos e 18,2% entre 

18 e 24 anos.  

Quanto ao nível de escolaridade, 43,2% dos hoteleiros tem nível médio completo, 

seguido por 20,6% com ensino fundamental completo. Em relação aos rendimentos, contudo 

não se observa o mesmo avanço, até 2011 quando 60% do total de homens e mulheres 

empregados, recebiam até 1,5 salário mínimo, sendo as mulheres maioria nas faixas salariais 

mais baixas. A alta taxa de rotatividade no setor fica clara diante de um índice de 41,4% de 

funcionários com menos de um ano de emprego contra apenas 18,6% com mais de 5 anos de 

emprego.  

Essas mazelas, contudo, não são privilégio da hotelaria nacional. Segundo Zopiatis e   

Constanti (2007), o setor hoteleiro é reconhecido internacionalmente pelo seu ambiente de 

“panela de pressão” que leva à exaustão física e emocional causados pelas longas jornadas de 

trabalho, baixos salários, contato com o público, inventário perecível, dentre outros. 

Segundo Lemos (2012), o problema do turnover tem sido atribuído à questão 

geracional. Os indivíduos nascidos entre 1980 e 2001, denominados como Geração Y, tem 

sido vistos, de maneira generalizada como jovens de baixa lealdade à empresa, que não 

hesitam em trocar de emprego por melhores oportunidades, esperam ter o reconhecimento de 

seus pares e superiores e anseiam por rápida ascensão na carreira.  
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De acordo com indicadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

de abril de 2015, a população economicamente ativa está predominantemente representada 

pela faixa etária de 25 a 49 anos com 60,9%, seguidos de 24,6% com 50 anos ou mais e 13% 

entre 18 a 20 anos, o que delineia um quadro cada vez mais dominado pela Geração Y e com 

o crescente desafio de atração e retenção desse perfil.  

Dhevabanchachai e Muangasame (2013) abordam importantes conceitos sobre o 

comportamento da geração Y como os de que a Geração Y é altamente adepta à tecnologia, 

prefere não ter muitas regras no ambiente de trabalho e toma rápidas decisões com respeito a 

deixar o emprego. São extremamente confiantes, esperam um salário alto desde o início da 

carreira e rápida promoção. Amam liberdade e ter autonomia, preferem mobilidade, 

oportunidade de viagem, eventos sociais, treinamento e desenvolvimento, não gostam de 

rotina não valorizam senioridade quando são geridos por baby boomers, mas gostam de ser 

reconhecidos. Veem os diplomas como vantagem competitiva, tem facilidade em aprender 

novas tecnologias e pouca paciência e tolerância para esperar anos para desenvolver uma 

carreira. São focados em resultados e orientados para trabalhos em equipe, não querem 

começar de baixo e procuram empresas com boa reputação, plano de carreira e brand bem 

definidos. 

Algumas Redes já se anteciparam a esta questão criando escolas para o aprimoramento 

de seu staff, desde as salas de aula. O investimento constante em treinamento tem sido uma 

boa saída na tentativa de reter talentos e garantir o cumprimento da filosofia da empresa.  

 

1.1.  PROBLEMA DA PESQUISA: 

 

De acordo com Steinberg (2013), no Brasil pelo menos metade da mão de obra dos 

hotéis pede demissão a cada ano. Há poucas estatísticas sobre o assunto, e as que existem são 

superficiais, o que impede uma fotografia precisa da situação no país. Um levantamento feito 

em 2012 pela CAPIH (Comissão dos Administradores de Pessoal da Indústria Hoteleira) com 

27 hotéis chegou a uma taxa de turnover de 42% ao ano. Nesta mesma pesquisa 64% dos 

entrevistados atribuíram aos principais motivos de desligamento, as escalas de folgas e os fins 

de semana e feriados trabalhados, enquanto 20% deles culparam os baixos salários. Mas este 

índice não compreende apenas funcionários que trocam um hotel pelo outro, muitos deles 

estão simplesmente deixando a hotelaria seduzidos por áreas afins no setor de prestação de 

serviços como cruzeiros, hotelaria hospitalar, áreas de atendimento exclusivo em bancos, 
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concièrge em shopping centers ou até mesmo buscando outra especialização para migrar para 

outras áreas.   

Segundo Tanke (2004), no Brasil, são raras as empresas de hospitalidade que dispõem 

de um programa consistente de crescimento ou desenvolvimento de carreira em seus recursos 

humanos, com exceção das multinacionais que utilizam programas elaborados na matriz, e 

que muitas vezes necessitam ser revistos e adaptados à realidade local.  

Tanke (2004) complementa, que tradicionalmente a hotelaria brasileira tem baixos 

níveis de retenção, pois o funcionário deixa a empresa em busca de melhores salários, melhor 

tratamento, e oportunidade de crescimento, encarando a hotelaria apenas como um trabalho 

temporário e não uma carreira.  A seleção e a contratação são normalmente o calcanhar de 

Aquiles de recursos humanos. As reclamações são geralmente direcionadas ao lento processo 

de contratação, pois o brasileiro não entende a importância de uma seleção bem-feita e 

criteriosa. 

A alta rotatividade na área, tem trazido cada vez mais substitutos baratos e menos 

preparados aos hotéis ou ainda grande parcela de funcionários terceirizados em períodos de 

alta ocupação, ameaçando a qualidade do serviço de hospitalidade no país.  

A evasão de recursos humanos da hotelaria passa a ser uma preocupação com a 

abertura de novas propriedades que surgem para suprir uma carência de infraestrutura na 

cidade do Rio de Janeiro e sugere reflexão sobre a hotelaria e se esta seria, de fato, um bom 

setor para se trabalhar.  

 

1.2. QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 Quais são os principais antecessores ao turnover na Hotelaria do Rio de   

            Janeiro? O que pode ser feito para reverter esta realidade?  

 A faixa etária ou nível hierárquico seriam características relevantes no perfil do  

           funcionário que deixa o segmento hoteleiro?  

 Hotéis que apresentam plano de carreira estruturado possuem um índice menor      

            de rotatividade?  

 Investir em desenvolvimento de pessoal seria um diferencial na retenção de  

            talentos?  
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1.3. OBJETIVO FINAL 

 

Investigar os principais fatores causadores da evasão de recursos humanos na hotelaria 

no município do Rio de Janeiro e apresentar sugestões para reduzir este índice.  

 

1.4. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS  

 

 Verificar se alguma faixa etária ou nível hierárquico apresentam maior índice 

de rotatividade ou abandono da hotelaria.  

 

 Comparar, dentre as Redes entrevistadas, se hotéis com plano de carreira mais 

estruturado apresentam um índice menor de rotatividade. 

 

 Investigar se, empresas que investem em desenvolvimento de pessoal, 

apresentam maior retenção e se houve uma mudança significativa neste quadro 

quando começaram a investir em treinamento. 

 

1.5. CONTRIBUIÇÃO CIENTIFICA ESPERADA 

 

Embora sejam problemáticas corriqueiras, a rotatividade e a evasão de recursos 

humanos na hotelaria ainda têm sido pouco estudadas no Brasil, tendo essa pesquisa, o intuito 

de despertar interesse sobre o tema.  

Uma vez que aborda questões relevantes a empregadores e empregados, o estudo será 

de interesse para ambos os lados, bem como para a área acadêmica, docentes e discentes de 

Turismo, Hotelaria, Administração, Recursos Humanos e áreas afins de prestação de serviços.  

Os resultados do estudo poderão ser aplicados diretamente ao cotidiano hoteleiro, ou 

demais áreas de prestação de serviços e ainda contribuir indiretamente a novas metodologias e 

Sistemas de Gestão.  
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1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos e três apêndices. O primeiro capitulo, 

de caráter introdutório, apresenta além do problema, objetivos e questões da pesquisa, o 

cenário da hotelaria no Brasil e no Rio de Janeiro bem como a problemática da rotatividade 

no setor.  

O segundo capítulo apresenta através da revisão da literatura, análise de artigos 

publicados na base Scopus, o que tem sido estudado e publicado sobre rotatividade e retenção 

na hotelaria internacional entre os anos de 1989 e 2015.  

 No terceiro capítulo é feita a fundamentação teórica com a contextualização da 

hotelaria, trazendo ao leitor breve histórico de suas origens no Brasil e no mundo, bem como 

importantes conceitos relevantes ao tema como: hotelaria, hospitalidade, motivação, gestão de 

pessoas no Brasil e na hotelaria, rotatividade e retenção.    

O quarto capítulo apresenta a metodologia a ser utilizada na pesquisa em tópicos como 

coleta de dados, determinação dos sujeitos da pesquisa e instrumento de coleta de dados, 

analise e tratamento de dados e limitações do estudo.  

O quinto capítulo analisa o resultado das entrevistas em profundidade com hoteleiros, 

ex-hoteleiros e gestores de RH em questões variáveis, satisfação com: a hotelaria, gestor, 

sistema de recompensas, políticas de RH, relações interpessoais, retenção e uma especifica 

sobre o futuro da hotelaria carioca nos próximos cinco anos. 

O sexto e último capitulo compara o resultado das entrevistas entre os grupos de 

hoteleiros, ex-hoteleiros e gestores de RH e a conclusão da pesquisa com sugestões voltadas a 

retenção no setor.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

Baseado em Costa (2010) apresenta-se neste capitulo, a revisão da literatura com base 

em artigos selecionados da base Scopus, através do Portal Capes. A seleção de artigos 

permitiu, de forma enriquecedora, o levantamento do conteúdo que vem sendo estudado 

acerca do tema em diversos países e culturas distintas com características e desafios muito 

semelhantes.  

A apresentação desta revisão foi estruturada em duas etapas:  

 

1ª. Descrição do levantamento do material pesquisado;  

2ª. Análise do material pesquisado;  

 

2.1. LEVANTAMENTO DO MATERIAL PESQUISADO NA BASE SCOPUS  

 

Foram selecionados apenas artigos nesta pesquisa e usadas somente duas palavras-

chaves, pois o aumento delas limitava o número de combinações e os resultados eram pouco 

expressivos. Desta forma, utilizando as palavras-chaves: “Hotel Industry” e “Turnover” foram 

encontrados 124 artigos, supreendentemente pulverizados entre 157 autores – considerando 

que cada artigo tem a média de dois autores - no período de 1989 a 2014. Dos 124 artigos 

encontrados, 38 apresentaram aderência com o tema estudado, conforme tabela 1. 

 

Tabela 01: Palavras-chaves pesquisadas na base Scopus 

Palavras-chaves 
Número de registros 

encontrados 

Número de artigos 

selecionados 

"Hotel Industry", 

"Turnover" 
124 38 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2016) 
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2.2. ESTATÍSTICAS DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

 

Nesta seção apresentam-se estatísticas de distribuição por ano, autor, origem e 

periódico.  

 

 Distribuição por origem 

 

Os 38 artigos selecionados têm sua origem pulverizadas dentre 16 países distintos, 

sendo todos publicados na língua inglesa. Tendo os Estados Unidos maior representatividade 

com 10 artigos, seguido de Austrália e China com 4 artigos cada um.  

 

 Distribuição por ano de publicação  

 

Apesar do tema começar a ser estudado em 1989 foram selecionados apenas os artigos 

com menos de 25 anos de publicação para análise mais profunda, por serem mais atuais. 

Observa-se maior concentração de estudos sobre o assunto entre os anos de 2010 e 

2013.  

Figura 1 - Distribuição de artigos Scopus por ano de publicação 

 

           Fonte: Elaborado pela própria autora (2016) 
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 Distribuição por autor 

 

Dos 38 artigos selecionados, houve a repetição de apenas três autores com dois artigos 

e mesmo dentre o universo dos 124 artigos encontrados não há predominância significativa de 

algum autor.  

 

 Distribuição por periódico  

 

Observou-se grande predominância do periódico “International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, com 22 dos 38 artigos selecionados. International 

Conference on Management and Service Science e Tourism Management com dois artigos 

cada e demais periódicos com apenas um artigo cada.   

 

2.3. CONCLUSÃO DA REVISÃO DOS ARTIGOS  

 

A análise de artigos de diferentes nacionalidades foi uma experiência enriquecedora e 

esclarecedora pois através desta, foi possível observar que o cenário da Hotelaria é muito 

similar em diferentes contextos: sendo vista como uma área que demanda muito e traz a 

exaustão em diferentes países, mas que na Índia por questões culturais essa exaustão não é 

vista da mesma forma do que no Rio de Janeiro. Foi possível também, constatar que há 

conflito de gerações na China, que já vem há alguns anos preparando seus jovens para 

ingressarem no mercado de trabalho hoteleiro e suprir uma mão de obra que não acompanhou 

o crescimento do setor; que o setor hoteleiro pode ser considerado um dos mais mal 

remunerados na Austrália e na Bulgária, mas não na Ilha Mediterrânea de Cyprus, que vive do 

Turismo e que atrai muitos indivíduos por seus salários e recompensas.  

Os artigos foram analisados tendo como foco o tema da pesquisa e como referência 

seus objetivos, aplicação, recorte geográfico e resultados.  

Tendo em comum o problema central do turnover da hotelaria, os artigos selecionados 

foram ainda classificados por letras de A-J por assuntos de maior ênfase, conforme 

esquematizados na figura 2 em forma de colmeia com função de legenda, para melhor 

ordenação e entendimento do assunto. O resumo dos artigos selecionados está disponível no 

apêndice A.  
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Figura 2 - Colmeia de classificação dos artigos selecionados por tema 

   

             

Fonte: Elaborado pela própria autora (2016) 

  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. ASPECTOS TEÓRICOS ENVOLVIDOS 

 

O presente estudo está embasado em conceitos de Turismo e Hotelaria, 

Administração, sobretudo Recursos Humanos, artigos sobre motivação, satisfação, turnover e 

contextualizado com artigos da Hotelaria na atualidade, estatísticas Fohb (Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil), WTTC (World Travel Tourism Council), ICCA 

(International Congress and Convention Association), ABIH (Associação Brasileira da 

Industria de Hotéis), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) e afins.  
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3.2. CONTEXTUALIZANDO A HOTELARIA 

 

De acordo com a definição da OMT (Organização Mundial de Turismo) de 1993, 

Turismo compreende o conjunto de atividades realizadas pelos indivíduos durante suas 

viagens e estadas em locais diferentes ao seu domicilio, por tempo consecutivo e inferior a um 

ano, seja para lazer, negócios ou outros motivos sem finalidade lucrativa. A partir desta 

definição é possível classificar o turismo em interno (nacional), receptivo (de fora para dentro 

do país) e emissivo (de dentro para fora do pais) 

Tradicionalmente o Turismo era segmentado por Transporte, Hotel e Agências de 

viagens que formavam o Tripé do Turismo. Porém nos últimos anos o cenário se modificou e 

muito com a entrada de novos players como as OTAs (Online Travel Agencies) ou agencias 

online e a ampliação de área de atuação como Operadores como Trend e E-Htl que criam 

portais para atender agências pequenas e acabam tendo como maiores clientes, agências 

corporativas de grande porte. Operadores de receptivo passaram a operar eventos também, 

agências corporativas adicionaram ao portfólio, produtos de lazer e assim por diante. Muitas 

agências sentiram o corte de comissionamento das companhias aéreas e a concorrência 

agressiva das OTAs e fecharam suas portas. O perfil do consumidor também mudou, pois 

com o advento da internet, passou a ter muito mais acesso à informação, tornando-se mais 

independente.  

Nessa nova realidade os que menos se modificaram foram os hotéis. É claro que se 

atualizaram, passaram a vender online em seus próprios sites, focar na otimização de 

ocupação e receita, porém são menos sujeitos a automação pela natureza de um serviço mais 

personalizado e indispensável ao turismo.  

 

3.2.1. A Hotelaria e suas origens: Das pequenas hospedarias aos glamorosos Palaces  

 

 As possibilidades de surgimento do turismo e hotelaria são diversas, contudo segundo 

Barbosa e Leitão (2005) foi na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C. que o turismo 

começou a tomar forma como atividade econômica para sediar os jogos olímpicos.  

Barbosa e Leitão (2005) complementam que a expansão do império romano com suas 

conquistas territoriais e intercâmbio cultural contribuíram grandemente para o 

desenvolvimento turismo além de serem os romanos, os autores do termo “Hospitalidade” 
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palavra proveniente de hospitium que designava o local onde se concentravam as instalações 

temporárias para alimentação e repouso.  

Ribeiro (2011) atribui à Revolução Mercantil, o grande avanço hoteleiro. Com o 

crescimento das cidades há também aumento na gama de serviços oferecidos por estes meios 

de hospedagem, como refeições, bebidas, cocheiras e alimentação para os cavalos, troca de 

parelhas e serviços de manutenção e limpeza para charretes. Posteriormente, com o advento 

da monarquia em grande parte da Europa, os viajantes simpáticos aos monarcas eram 

hospedados nos palácios da nobreza, em instalações militares e administrativas, enquanto 

aqueles que não caiam nas boas graças da corte ficavam precariamente alojados em estalagens 

e albergues. 

Davies (2002) afirma que pequenas hospedarias e albergues da idade média deram 

origem a modestos hotéis e que o requinte no modo de vida palaciano do século XVIII, muito 

contribuiu para o progresso dos estabelecimentos com fins hoteleiros, bem como a maior 

frequência de viagens comerciais alavancadas pelo progresso nos meios de transporte e 

expansão de estradas. Mas foi no século XIX com importantes conquistas tecnológicas como 

a eletricidade e a máquina a vapor que os estabelecimentos hoteleiros se firmaram como uma 

indústria de serviços. Dentre os estabelecimentos surgidos nesta época estão os Palaces com 

salões imensos, clientela rica e exigente e a eterna filosofia hoteleira de servir o hóspede 

como se ele estivesse em sua própria casa. Merece destaque nessa época o revolucionário 

jovem suíço Cesar Ritz que fundou a partir de 1898 hotéis com seu nome em Paris, 

Budapeste, Nova Iorque e Madrid. Com a evolução do turismo no pós-guerra surgem cadeias 

modernas como Holiday Inn, Sheraton, Ramada Inn, Raddison, Hilton e Marriot dividindo a 

hotelaria entre tradicional e moderna. 

Segundo Ribeiro (2011) a expansão das redes hoteleiras internacionais ocorre a partir 

da década de 1970 com a fusão de companhias aéreas e hotéis como a American Airlines que 

fundou a Rede American Hotels, a Air France com os Hotéis Méridien, a British Airways que 

em conjunto com outras companhias, fundou a European Hotel Corporation e a brasileira 

Varig que fundou a Rede Tropical de Hotéis.  
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3.2.2. Breve Histórico da Hotelaria no Brasil  

 

  Segundo Pereira e Coutinho (2007), a necessidade de hospedar pessoas no Brasil se 

iniciou logo após o descobrimento, com a instalação das capitanias hereditárias. Surgiram 

pensões, administradas por portugueses que geralmente se localizavam no andar abaixo da 

residência do proprietário e que também possuíam uma mercearia ou empório no térreo. 

Os caminhos abertos pelos bandeirantes, mais tarde usados no trânsito de pessoas e 

produtos entre o litoral e as regiões mineradoras, deram origem a ranchos que originaram 

centenas de cidades e novos focos de hospedagem em nosso país. (BARBOSA E LEITAO, 

2005) 

Nas cidades do Brasil-Colônia, contudo, a hospitalidade típica dos portugueses, cuja boa 

casa deveria ter, obrigatoriamente, quartos de hóspedes, fez com que a hotelaria demorasse um 

pouco mais a se consolidar. Segundo Barbosa e Leitão (2005), a relação entre anfitrião e 

hóspede envolvia interesses materiais e políticos. Desta forma, os viajantes mais pobres ou sem 

referências, tiveram que contar com o caráter filantrópico de Ordens Católicas que originaram 

as primeiras instituições hospedeiras do Brasil, como o Terreiro de Jesus em Salvador e o 

Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro.  

  De acordo com Pereira e Coutinho (2007). A chegada da corte portuguesa em 1808 

trouxe um fluxo muito grande de estrangeiros com a abertura dos portos e possibilitando assim 

até que brasileiros nativos pudessem abrir pequenas hospedarias e pensões para atender essa 

demanda. Com o tempo passaram a denominar estes estabelecimentos de hotéis para valorizá-

los, porém, sem qualquer critério de classificação por tamanho ou qualidade. Merece destaque 

nessa época o Hotel Pharoux, um dos estabelecimentos de maior prestígio no Rio de Janeiro 

junto ao Cais do Porto.  

Barbosa e Leitão (2005) afirmam que em meados do século XIX o parque hoteleiro 

carioca contava com duas centenas de meios de hospedagem, sendo apenas 50 deles 

considerados hotéis, devido à falta de qualidade, contrastando com os luxuosos vagões das 

locomotivas que ganhavam espaço com o desenvolvimento da malha ferroviária. Como 

alternativa, o governo criou um incentivo com isenção de impostos por sete anos para os cinco 

primeiros hotéis que se instalassem e a cidade ganhou em 1908 o Hotel Avenida com 220 

quartos. Na sequência surgiu, o nosso veterano e ícone do Rio de Janeiro, Copacabana Palace 

em 1923. (PEREIRA E COUTINHO, 2007) 

Segundo Barbosa e Leitão (2005), diante da paisagem favorável nos céus ao fim da 
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primeira Guerra Mundial, em 1918 sobravam pilotos experientes e aeronaves que vendidas a 

bom peço e adaptadas ao transporte de passageiros e malotes, deram origem principalmente na 

Europa, a inúmeras empresas de transporte aéreo. No Brasil, a Varig é criada em 1927.  

Cidades como Santos (parque Balneário e Atlântico), Poços de Caldas (Grande Hotel 

Poços de Caldas, Quisissana), Águas de São Pedro (hoje hotel-escola Senac), Araxá (Grande 

Hotel de Araxá), Guarujá (La Plage Guarujá), Petrópolis (Quitandinha) tiveram grande 

incremento na hotelaria a partir década de 1930 graças aos Cassinos (Barbosa e Leitão, 2005) 

Porém, segundo Pereira e Coutinho (2007), em 1945, com a proibição dos jogos, os turistas 

jogadores passaram a visitar o Rio de Janeiro pelo apelo das praias; no entanto, alguns destinos 

não tiveram a mesma sorte e houve um grande crescimento no desemprego e vários hotéis 

fecharam suas portas.  

Em 1966 é criada a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), hoje transformada em 

Instituto Brasileiro de Turismo e o Fungetur (Fundo Geral de Turismo), que contribuiram 

através de incentivos fiscais para a expansão da hotelaria e na década de 70 surgiram as cadeias 

hoteleiras nacionais como: Horsa, Othon, Tropical/Varig e outras. (PEREIRA E COUTINHO, 

2007) 

A primeira cadeia internacional que investiu no Brasil foi a cadeia Hilton e seguiram-se muitas 

outras como: Sheraton, Intercontinental, Meridién e Accor. Porém, mesmo com este incremento 

havia um desequilíbrio entre as categorias com um número desproporcional de hotéis de luxo e 

menos hotéis econômicos, segundo Pereira e Coutinho (2007) 

Segundo Barbosa e Oliveira (2003) o ano de 1994 marcou o início de um novo ciclo de 

investimentos em modernização no parque hoteleiro e a entrada de novas operadoras 

internacionais como Choice Atlântica, Renaissance/Marriot, Holiday Inn, acirrando a 

concorrência no setor, evidenciando a excelência em serviços como condição da 

competitividade e sobrevivência da empresa. 

A tabela 2, apresenta o Ranking das Redes Hoteleiras em 2015. De acordo com 

estatísticas do FOHB de 2015, até junho deste mesmo ano, havia 10.050 hotéis em território 

nacional, sendo 53,7% hotéis independentes com mais de 20 aptos, 36,7% hotéis independentes 

até 20 aptos, 4,8% hotéis e flats de marcas internacionais, 4,7% hotéis e flats de marcas 

nacionais. 
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Tabela 2 - Ranking das Redes Hoteleiras no Brasil em 2015 

Cadeias hoteleiras  
No. de 

quartos 

No. de 

hotéis  
 Cadeias hoteleiras  

No. de 

quartos 

No. de 

hotéis  

1  Accor  36,636 219 26 Carlson  1,483 8 

2 Choice (Atlantica) 10,463 65 27 Travel Inn 1,447 15 

3 Louvre Htls Golden Tulip) 7,291 38 28 Hotéis Arco  1,439 12 

4 Nacional Inn  5,378 49 29 Master Hotéis  1,428 11 

5 Nobile 4,932 19 30 Marriott  1,408 6 

6 Transamérica 4,823 24 31 Pestana  1,400 9 

7 Wyndham  4,392 25 32 Hplus  1,301 4 

8  Blue Tree  4,245 20 33 Deville  1,265 8 

9 InterCity  3,924 29 34 GJP  1,202 6 

10 Windsor 3,568 14 35 Harbor  1,194 15 

11 Slaviero  3,477 27 36 Iberostar 1,168 2 

12 IHG  3,248 16 37 Rede Suárez 1,167 13 

13 Promenade  3,013 20 38 Arco Hotel  1,105 12 

14 Bourbon  2,791 12 39 Plaza Inn  1,104 12 

15 Starwood  2,452 9 40 Rio Quente Resorts  1,088 7 

16 Vila Galé 2,347 7 41 Estanplaza 1,038 7 

17 Othon 2,036 13 42 Sol Express  1,022 5 

18 Rede Bristol  1,956 21 43 Tauá  973 3 

19 Grupo Roma  1,943 9 44 Hotéis Ritz  960 7 

20 Best Western  1,834 17 45 Club Med  930 3 

21 Bristol Hotelaria  1,7400 14 46 Rede Plaza  906 6 

22 Meliá 1,725 5 47 Go Inn  873 4 

23  Solare  1,582 8 48 Tropical  866 3 

24 Hotéis Privé  1,568 4 49 Laghetto  852 8 

25 Sauípe  1,564 3 50 Hilton  801 2 

Fonte: JLL´s Hotels & Hospitality Group (2015) 
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3.2.3. Diversificação dos Meios de Hospedagem 

 

Ao longo dos séculos a hotelaria acompanhou as necessidades de deslocamento 

geradas pelas revoluções comerciais, globalizações e afins, e se especializou minuciosamente 

como lhe é característico, por ser um segmento tão voltado aos detalhes.  

Segundo Castelli (2002), hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem, que 

oferece aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação iminente ou temporária, 

oferecendo serviço completo de alimentação, além dos demais serviços inerentes à atividade 

hoteleira. 

Segundo Beni (2002) os serviços turísticos destinados à satisfação das motivações, 

necessidades e preferências do turista podem ser classificados em: 

 Receptivos (atividades hoteleiras e extra hoteleiras); 

 De alimentação, de transporte (da residência à destinação turística e no centro      

                   receptor);  

 Públicos (administração turística, pontos de informações, etc.) 

   De recreação e entretenimento (na área receptora). 

 

Os meios de hospedagem, por sua vez podem ser subdivididos conforme quadros 2 e 

3. 

Quadro 1 – Meios de Hospedagem Hoteleiros 

H
O

T
E

L
E

IR
O

S
 

Hotel Padrão 
Apartamentos com banheiro privativo e serviços de alimentação 

dentre outros. 

Hotel de Lazer 
Além dos serviços de hospedagem incluem serviços e 

equipamentos para lazer e repouso. 

Hotel Residência 
Estabelecimento de hospedagem tendo como diferencial o tempo 

de estada cobrado por uma semana ou períodos superiores. 

Hotel Clube 
Estabelecimento hoteleiro com recreação e lazer próprios ou 

credenciados a entidades associativas ou clubes de serviços.  

Hotel de Saúde ou SPA 

Possui além de toda a infraestrutura hoteleira, equipamentos 

destinados a tratamentos específicos de saúde, obesidade, 

desintoxicação, etc.  

Hotel Fazenda 
Situado em propriedades rurais e voltado a atividades de 

recreação campestre e contato com a natureza 
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Eco Hotel 

Situado em área de preservação ambiental e com arquitetura e 

estrutura adaptada a integrar o hóspede ao primitivismo do 

entorno ambiental. 

Hotel em terminal de 

transporte 
Destinado a alojar passageiros em transito e conexão.  

Lodge 
Alojamentos isolados destinados a turismo termal, caça, pesca e 

aventura. 

Motel 

Situado a margem de rodovias, principalmente fora de zonas 

urbanas alugando aptos mobiliados por períodos fracionados ou 

não possuindo também serviços de alimentação. 

Timeshare 

Estabelecimento hoteleiro individual ou de Rede com venda de 

títulos de garantia aos sócios o uso segundo programação pré-

estabelecida.  

Fonte: Adaptado de Beni (2002) 

 

Quadro 2 – Meios de Hospedagem Extra-Hoteleiros 

E
X

T
R

A
-H

O
T

E
L

E
IR

O
S

 

Pensão 

Estabelecimento de hospedagem, geralmente de caráter familiar 

com locação de quartos individuais ou compartilhados, 

fornecimento de refeições e instalações sanitárias coletivas. 

Pensionato 

Características similares a das pensões, porém, com públicos 

segmentados como estudantes universitários, profissionais, idosos, 

etc. Podendo classificar-se por sexo, faixa etária e etnia.  

Colônia de férias 

Estabelecimento comercial dotado de equipamentos, instalações e 

serviços se alojamento ou ainda de atividades desportivas e de 

recreação para jovens e crianças.  

Hospedarias 
Estabelecimentos com serviços parciais de alimentação nos quais 

se alugam quartos ou vagas com banheiros privativos ou coletivos. 

Albergue de turismo 

Modelo muito difundido na Europa e EUA destinado ao turismo 

social com unidades habitacionais simples e serviços básicos 

localizados nas principais metrópoles e muito utilizados por 

estudantes.  

Pousada 

Situada em edificações históricas ou novas com atendimento 

personalizado e cozinha regional ou internacional refinada. No 

Brasil confunde-se muito pousada com hospedaria. 

Parador Definição muito similar as pousadas, diferenciando-se apenas pela 
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localização em edificações de valor histórico-arquitetônico.  

Apart-hotel 

Estabelecimento comercial de hospedagem com serviços de 

recepção e telefonia cujos aptos tem instalações de dormitório, sala 

de estar, banheiro privativo e cozinha com serviços opcionais de 

arrumação, limpeza e lavanderia, dentre outros. 

Flat 

Condomínio residencial, cujas unidades habitacionais podem 

eventualmente ser locadas a terceiros, oferece os mesmos serviços 

de apart-hotel com instalações físicas mais amplas. 

Acampamento de férias 

Geralmente oferecidos a crianças e estudantes em períodos de 

férias e feriados escolares, para a prática de atividades recreativas, 

desportivas e culturais, localizada predominantemente no litoral ou 

campo com dormitórios e banheiros coletivos. 

Acampamento turístico 

Estabelecimento de locação de espaço, instalações e serviços 

destinado a cessão individual de lotes para instalação de barracas e 

estacionamento de trailers ou motor homes com edificações de 

serviços centralizados de alimentação e higiene. 

Imóvel locado 
Locação de casa ou apto em qualquer época do ano para férias, 

feriados prolongados e repouso.  

Segunda residência 

Imóvel próprio para utilização em férias, feriados prolongados, fins 

de semana em condomínio vertical, horizontal, conjunto 

habitacional, casa isolada, etc. 

Quartos leitos ou casas 

de família 

Locação de quartos com ou sem fornecimento de alimentação 

muito frequente em destinações turísticas com saturação de oferta 

de alojamentos convencionais.  

Alojamentos de turismo 

rural 

Turismo em pequena escala organizado e administrado pela 

população rural com maior contato com a natureza.  

Fonte: Adaptado de Beni (2002) 
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3.2.4. Nos Bastidores da Hotelaria 

 

Para melhor entendimento do dia-a-dia na hotelaria é importante apresentar a estrutura 

de seu staff conforme exemplificado no quadro oito, salientando que a natureza e tamanho de 

cada propriedade pode alterar, influenciar e muito o organograma.  

 

Figura 3 - Exemplo de Organograma Hoteleiro  
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TESOURARIA  
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EVENTOS 
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CAIXA  
   

SEGURANÇA    

CUSTOS  
   

GOVERNANÇA   

COMPRAS  
      

RECEBIMENTO  
      

ALMOXARIFADO 
      

        
Fonte: Elaborado pela própria autora (2017) 

 

O staff de um hotel pode ser dividido entre as áreas operacional e administrativa. A 

área operacional corresponde à linha de frente e é representada pelos funcionários que têm 

contato direto com os hóspedes, tais como Recepção, Governança e Alimentos & Bebidas e a 

área administrativa, que abrange áreas como: Recursos Humanos, Manutenção, 

Contabilidade, Comercial. Geralmente a área operacional de um hotel trabalha com escalas de 

6x1 divididos em turnos.  
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A distribuição de algumas funções e cargos pode variar entre tipos de hotéis e ainda 

entre Redes e hotéis independentes. Geralmente a área de hospedagem engloba 

Recepção/Concièrge, Telefonia, Mensageria, Segurança e Governança.   

 

 Recepção & Concièrge 

 

Uma das principais áreas do Hotel, a Recepção é muitas vezes o primeiro contato do 

hóspede, após ser recebido pelo mensageiro ou capitão porteiro. Devido a este contato com 

todos os hóspedes, a recepção acaba sendo um departamento que filtra as demandas e 

reclamações dos hóspedes e as encaminha para as demais áreas. Além da entrada e saída 

(check in e check out), o recepcionista muitas vezes ainda desempenha o papel de caixa para o 

fechamento de contas e câmbio de moeda. 

Esta complexidade e variedade de tarefas prepara bem os recepcionistas para cargos de 

maior responsabilidade, como supervisão e sub gerência. Em hotéis mais enxutos, o 

recepcionista muitas vezes também desempenha a função de telefonista. 

É uma área de grande responsabilidade e requer ética pois lida com informações 

pessoais e sigilosas dos hóspedes, polidez no trato com o público, contato visual, fluência ao 

menos em português e inglês, capacidade de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, boa 

apresentação e postura. 

Hotéis de maior porte ou mais luxuosos possuem um departamento de Concierge além 

da Recepção, que atende às solicitações de reservas em restaurante, shows, solicitam entrega e 

anotam recados para hóspedes, dentre outros. Muitas vezes em hotéis que possuem esse 

departamento, o Chef de Concierge supervisiona toda a equipe de Concierge e de Mensageria. 

Em hotéis mais simples ou menores, o serviço de Concierge é desempenhado pela própria 

recepção ou pelo Guest Relations, porém, geralmente, as Guest Relations se limitam a 

demandas de hóspedes VIPs.   

 

 Mensageria 

 

 O Departamento de Mensageria é composto por capitão-porteiro, mensageiros e 

manobristas. São os funcionários que têm o maior contato com o hóspede depois da recepção, 

pois recebem, acolhem, acompanham os hóspedes até a recepção e depois até o apartamento. 
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No final da estada, os levam de volta à recepção/caixa, carregam suas malas e os 

acompanham até o carro / transfer.  

 

 Business Center  

 

Hotéis corporativos, em geral, têm um business center com estações de trabalho, 

serviços de impressão e digitação dentre outros e salas para pequenas reuniões. Hotéis mais 

luxuosos possuem, além do business center, andares executivos com serviços agregados 

como: acesso ao lounge executivo que, além dos serviços de um business center comum 

(incluídos para quem paga mais para estar nesses andares) tem happy hour e até café da 

manhã exclusivos também incluídos e pequenos mimos como destilados, jornais 

internacionais, dentre outros.  

 

 Telefonia  

 

 O departamento da telefonia é responsável por filtrar ligações internas e externas e 

agendar Wakeup call (serviço de despertar). Atualmente, muitos hotéis uniram a mesa que 

recebe solicitações da governança à telefonia, e serviço de quarto em um único departamento 

que é o Guest Service. O funcionário da telefonia geralmente só trabalha o período de 6 horas 

conforme legislação. A telefonia é, muitas vezes, a porta de entrada de funcionários que estão 

iniciando na empresa. Alguns hotéis independentes em áreas mais afastadas, possuem um 

departamento de reservas destacado em escritório na capital mais próxima, e hotéis de 

grandes redes possuem uma central de reservas para comercialização de todos os hotéis em 

um único lugar.  

 

 Segurança 

 

Os procedimentos de segurança variam de um hotel para o outro. Em grandes 

propriedades pode haver gerente de segurança com cobertura por 24h. Geralmente se 

reportam ao gerente geral ou gerente administrativo e trabalham em escala de 12h/36h. 

Funcionários desse setor desempenham funções como: patrulhar a propriedade, operar câmera 

de tv, e dar total segurança a hóspedes, passantes e funcionários. 
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 Governança 

 

O departamento de governança é um importante departamento de apoio à Recepção e 

responsável pela limpeza e arrumação dos quartos vazios e ocupados. Em muitos hotéis a 

limpeza de áreas sociais é terceirizada, porém mesmo assim supervisionada pelo 

departamento de governança.  Hotéis de Rede e/ou mais luxuosos também prestam serviço de 

abertura de cama à noite, onde é retirado o cobre leito e adicionado um mimo na roupa de 

cama como um chocolate ou uma água mineral cortesia na mesa de cabeceira da cama. Hotéis 

mais luxuosos também possuem serviço de mordomia para fazer/desfazer bagagem e ficar à 

disposição de hóspedes VIPs. Geralmente o departamento de governança conta com 

camareiras e arrumadores que ficam responsáveis por um ou dois andares de apartamentos, 

supervisores (as) de andar que inspecionam os apartamentos antes de liberá-los e fazem a 

comunicação com a Recepção e uma governanta executiva que faz parte do comitê executivo 

e cuida de questões administrativas, como estoque de material de limpeza, enxovais e padrões 

de arrumação e atendimento.  

O departamento de governança também é responsável pela lavanderia - que pode ser 

própria, terceirizada e até fora do hotel - e rouparia que cuida dos uniformes de todo o staff e 

enxovais de restaurantes e apartamentos.   

 

 Alimentos & Bebidas  

 

O segundo maior centro de receitas do hotel, depois de hospedagem é o departamento 

de Alimentos & Bebidas que engloba restaurantes, bares, cafeterias, room service, banquetes 

e serviço de catering dentre outros. Garçons, cummins, maîtres, sommeliers, barmen, 

cozinheiros, confeiteiros, caixas de restaurantes, montadores, stewards, chefes de fila, chefs 

de partida, order takers, reportam-se ao gerente de A & B ou ao Gerente Geral em caso de 

estruturas mais enxutas. 

 

 Vendas & Marketing 

  

Dependendo do tamanho ou complexidade do hotel, o staff de Vendas & Marketing 

pode variar entre 1 e 15 pessoas. Muitas vezes o Diretor ou Gerente Comercial acumula as 

funções e reponsabilidades de Vendas e Marketing. Abaixo deles estão os gerentes ou 
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executivos de contas que negociam tarifas acordo com empresas em caso de hotéis 

corporativos, grupos e eventos, eventos sociais, diárias e pacotes de lazer com agências e 

operadoras turísticas, organizadoras de eventos e cliente final (Pessoas jurídicas em geral). 

Hotéis independentes geralmente preferem representantes de vendas a funcionários 

contratados com vínculo empregatício. Salvo algumas exceções, os representantes podem 

comercializar mais de um hotel ou rede, desde que não sejam concorrentes diretos. Alguns 

acordos incluem remuneração fixa mais comissionamento e outros apenas comissionamento 

sobre o que for vendido. Hotéis menores têm optado por venda online apenas, dispensando as 

funções de MKT e Vendas. Esta venda online é feita no site do próprio hotel ou através OTAs 

como booking.com, decolar e expedia.  

 

 Grupos, Eventos & Banquetes  

 

A área comercial dos departamentos de Grupos, Eventos & Banquetes, que fica 

encarregada de orçamentos, contratos, visitas técnicas de clientes para conhecer a estrutura do 

hotel, se reporta à gerência comercial, porém a área administrativa, que atende os grupos e 

eventos quando já estão na casa: garçons, atendentes montadores de eventos, se reportam à 

gerência de alimentos e bebidas. Hotéis corporativos ou com uma estrutura mais enxuta, nem 

sempre contam com esses departamentos e até trabalham com pequenos grupos de 

apartamentos a partir de 10 unidades, que também podem ser inseridos pelos atendentes de 

reservas. Hotéis mais complexos podem até segmentar mais estes departamentos entre grupos 

de lazer e corporativos, MICE (engloba reuniões, incentivos, congressos e eventos) banquetes 

(eventos sociais: casamentos, batizados, eventos religiosos).  

 

 Reservas 

 

O setor de reservas é responsável por efetuar reservas individuais de apartamentos e, 

em alguns hotéis, também por inserir grupos; os funcionários deste departamento têm a 

grande responsabilidade de assegurar que cada hóspede terá exatamente o que foi reservado e 

pago. Muitas vezes, um erro cometido por este departamento, tanto de categoria de 

apartamento, valores de diárias e muitas vezes reservas que não são encontradas, geram 

imediata e constante insatisfação do hóspede por toda a experiência no hotel.  Inicialmente o 

departamento de reservas reportava-se a Gerência de Vendas, porém desde meados da década 
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de 90 alguns hotéis, principalmente de Rede, integraram a função de Gerente de Receitas 

(Revenue Manager) a seu quadro que trabalha lado ao lado com a gestão comercial. Trata-se 

de uma função estratégica para otimizar a Receita de hospedagem de acordo com o período e 

taxa de ocupação. O Revenue Manager comanda o departamento de Reservas com o apoio do 

Supervisor de Reservas.  

 

 Contabilidade 

 

A área contábil é muito importante e complexa na hotelaria, pois de nada adianta 

comercializar um produto, entregar o serviço prometido se a receita de tudo isso não for bem 

administrada.  

A área contábil geralmente é de responsabilidade do Controller do hotel que 

supervisiona os departamentos de crédito e cobrança, contas a pagar, contas a receber, 

auditoria fiscal, auditoria de receitas e auditoria noturna, tesouraria, chefe de caixas, custos, 

compras, recebimento de mercadoria e almoxarifado.  

 

 Manutenção 

 

O departamento de manutenção é responsável por manter a estrutura física do hotel 

segura e em alto nível de aparência. O gerente de manutenção, geralmente formado em 

engenharia e supervisiona as manutenções regulares, emergenciais preventivas e trabalhos 

especiais. Trabalhos de pintura, pequenos reparos em mobiliário, rede elétrica e hidráulica 

também são de responsabilidade do setor, podendo algumas, mais específicas serem 

terceirizadas, como manutenção de sistema de ar condicionado, caldeira, gerador de energia, 

piscinas, elevadores, escadas rolantes e afins. Hotéis mais complexos e luxuosos também 

possuem equipe de jardinagem, carpintaria, encanadores, pintores, entre outros.  

 

 Recursos Humanos  

 

Esta talvez seja a área mais comum a empresas de outros segmentos fora da hotelaria, 

composta por departamento de pessoal, recrutamento e seleção, folha de pagamento e Gerente 

de Recursos Humanos. Adiante abordaremos mais a fundo a importância de Recursos 

Humanos na Hotelaria.  
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3.3. A HOSPITALIDADE COMO LEMA 

 

Segundo Castelli (2010), hospitalidade significa receber, abrigar, alimentar e cuidar do 

visitante. É, por exemplo, o que a hotelaria comercializa, porém na sociedade moderna, assim 

como as demais empresas prestadoras de serviços, a hotelaria encontra dificuldades em 

entender e aplicar o real significado de hospitalidade. 

Castelli (2010) pág. 20 também complementa classificando os serviços prestados na 

hotelaria de acordo com a percepção dos hóspedes visando atingir o nível de excelência em 

hospitalidade. 

   

São eles: 

 

 Atributos básicos ou essenciais aos bens e serviços: como um apartamento 

devidamente mobiliado e higienizado; 

 Atributos esperados: são os que passam a fazer parte da experiência do cliente 

como serviço de quarto e lavagem de roupa dentre outros; 

 Atributos desejados: são que não fazem parte da experiência do cliente, mas 

que uma vez recebidos são apreciados como informações disponibilizadas pelo hotel, 

atrativos locais ou ofertados pela região;  

 Atributos inesperados ou surpresa como: um welcome drink ou frutas 

colocadas no apto na chegada;  

A hospitalidade pode ser segmentada em algumas dimensões fundamentais como: 

convivência com o próximo; participação em comunidade; comunhão ou sentimento de 

pertencimento, convivência e celebrações, respeito ao próximo, sensibilidade, cortesia, 

tolerância, generosidade, simplicidade, solidariedade e atmosfera amistosa.  

Por ser um princípio ou valor, a hospitalidade não pode ser aprendida de forma 

acadêmica e sim tácita, através de experiências pessoais. É possível incentivá-la através de um 

processo educacional e cultural que contribui para a formação da atitude hospitaleira. Para 

isso é necessário que o indivíduo tenha uma pré-disposição em servir, o que não deve ser 

confundido com subserviência, e sim amor e orgulho do que se faz diante da grandeza e da 

sublimidade do servir e ter a sensibilidade de perceber as necessidades do outro e ter prazer 

em ajudar. 



40 

 

Segundo Silva (2013) os principais traços profissionais de personalidade requeridos no 

contexto de hospitalidade são: simpatia, rapidez, atenção, cortesia, educação e paciência e se 

além destes, não houver harmonia entre os traços pessoais e profissionais de personalidade, o 

profissional provavelmente sucumbirá à tensão ou desgaste.  

Para Wada e Camargo (2006) hospitalidade é mais do que ser hospitaleiro, já que há 

clientes que não querem hospitalidade e sim anonimato, as chaves, o recado e tudo no horário, 

enquanto outros, buscam “calor humano”. Vendo por este ângulo, hospitalidade seria saber 

atender aos mais diferentes perfis e expectativas oferecendo um serviço consistente e de 

qualidade.   

Sendo então, a hospitalidade uma característica tão importante ao hoteleiro e 

proveniente de um comportamento ou atitude, faz-se necessária uma avaliação cautelosa do 

perfil dos candidatos durante o processo de seleção, bem como a frequência nos treinamentos 

durante o ciclo de vida na empresa e a motivação para dar continuidade a este ciclo de 

hospitalidade.  

 

3.4. A MOTIVAÇÃO COMO DIFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Segundo Marras (2012), o desempenho humano é responsável por 80% da 

produtividade, deixando apenas 20% a cargo da tecnologia. Dessa parcela de produtividade, 

30% podem ser atribuídos ao conhecimento e 70% à motivação. 

Yang e Song (2010) afirmam que 60% da satisfação dos clientes provém do serviço 

prestado pelo staff e que 3% de crescimento no índice de satisfação dos funcionários, 

representam 5% de crescimento na satisfação dos hóspedes, por isso é tão importante ter 

funcionários motivados na prestação de serviços e também por isso, o assunto vem sendo cada 

vez mais abordado academicamente.  

Bergamini (2013) diz que as pessoas não se deixam condicionar, mas que são 

motivadas por um conjunto de necessidades, metas e objetivos que se combinam de maneira 

inesperada no seu interior formando sua identidade motivacional e que cada uma irá 

contribuir de forma particular com os objetivos organizacionais. Desta forma, não faz sentido 

querer motivá-las. O que se pode fazer é simplesmente desbloquear seu potencial de 

motivação e competências.  

Marras (1992) define o ato de administrar recursos humanos como a arte de distinguir 

a fronteira entre o real e o ideal de cada organização e comenta que apesar de já estarem 
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"batidas" as teorias dos fatores higiênicos de Maslow e comportamentais de Herzberg é o 

salário que o possibilita o funcionário atender às suas necessidades básicas e é ele o 

responsável pelos 80% de desmotivação nas pesquisas de clima, relembrando a teoria 

comportamental de Herzberg. 

Segundo Marras (1992) é inútil falar em cultura organizacional, programas inovadores 

e voltados à qualidade sem analisar se a empresa possui um sistema de remuneração eficiente 

e capaz de neutralizar insatisfações entre os trabalhadores; se há políticas que norteiem os 

administradores nas questões de cargos e salário. Marras afirma ainda, que a parábola de 

crescimento das empresas deve acompanhar o crescimento dos funcionários e vice-versa, 

iniciando na fase operacional com necessidades básicas, depois necessidades sociais e no fim 

ligadas ao auto-desenvolvimento.  

Silva (2013) complementa que enquanto as empresas cultuarem a hipocrisia do bom 

atendimento externo, à custa do péssimo atendimento interno jamais haverá energia 

direcionada para a qualidade na prestação de serviços.  

Nadiri e Tanova (2010) defendem a satisfação no trabalho como antecessora ao 

turnover e como essa, junto a um trabalho efetivo de treinamento, pode contribuir para o 

aumento da qualidade e a satisfação do cliente. Ambos, porém, sofrem ainda o impacto à 

percepção de justiça do funcionário que pode ser categorizada em: 

 

 Justiça distributiva refere-se à percepção de justiça com os resultados (fins) 

 Justiça procedural ao meio como esses resultados são determinados (meios) 

 Justiça interacional refere-se ao tratamento interpessoal 

 

Luo, Qu e Marnburg (2013) concluem que a percepção de justiça do funcionário está 

positivamente relacionada à satisfação com a justiça no trabalho (satisfação com resultados, 

pagamento, recompensa, promoção e satisfação com o supervisor); e está positivamente 

ligada ao comprometimento do funcionário e negativamente relacionada à intenção de 

turnover.  

Karatepe (2013) defende que funcionários engajados, acreditam que seus planos e 

metas combinam com o trabalho e cultura organizacional e não sacrificam estes benefícios e 

oportunidades. O engajamento no trabalho é uma importante estratégia de retenção de pessoal 

que possui três dimensões: conexões formais e informais; percepção de pertencimento à 

empresa; e sacrifício: custo material ou benefício psicológico percebido ao deixar o atual 
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emprego.   Segundo o autor, se o funcionário percebe que a gerência do hotel está investindo 

em treinamento, autonomia e recompensas ou que trabalha em um ambiente no qual há 

confiança e qualidade nas relações entre gerentes e funcionários, ele se sente obrigado a 

aumentar os níveis de engajamento.  

 

3.5. CONTEXTO DE GESTÃO DE PESSOAS NO BRASIL  

 

Segundo Wood, Tonelli, Cooke (2012), a gestão de RH no Brasil, se tornou um 

emaranhado de modismos gerenciais importados de outros países, com estruturas fracas e 

formação deficiente.  

Tanure (2010) também atribui o desenvolvimento de RH no país, além de quase meio 

século atrasado em relação aos países desenvolvidos, muito influenciado pela entrada das 

multinacionais; este requer adequação das práticas de gestão à cultura local.  É compreensível 

que muitos modelos devam ser seguidos, principalmente em um país com tantas empresas 

multinacionais bem-sucedidas principalmente na hotelaria. Há, porém, que se levar em conta, 

questões culturais e particularidades de cada segmento de atuação, além de um melhor 

preparo e formação dos profissionais de Recursos Humanos; que acabaram muitas vezes 

perdendo identidade após a transição de um departamento de Pessoal altamente administrativo 

para o departamento de Recursos Humanos com uma abordagem estratégica. Estas 

deficiências acabam muitas vezes sendo supridas por empresas de consultoria de Head Hunter 

para recrutamento e seleção de profissionais estratégicos e empresas de Coaching para 

treinamento.  

Tanure (2004) complementa que a aplicação destes padrões internacionais, diante das 

particularidades de nossa cultura e ambiente de negócios gerou uma série de paradoxos como: 

tendência ao autoritarismo e dependência frente à distância que culturalmente o brasileiro 

mantém de seu supervisor e evita confronto. E o conflito entre relações pessoais e 

profissionais que ocorre uma vez que o bom relacionamento favorece o trabalho em equipe, 

mas em contrapartida muitas vezes se esbarra em relações emocionais.  

Tanure (2008) corrobora que a cultura brasileira tem como um dos seus eixos 

principais o valor dado à hierarquia, status e reconhecimento. Interpreta sucesso profissional 

como ascensão e escalada hierárquica, mesmo que o os cargos mais altos muitas vezes não 

sejam tão estimulantes e não incentivem as competências que mais lhe dêem prazer.  
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3.5.1. A Gestão de Pessoas na Indústria Hoteleira 

 

Segundo Barbosa e Oliveira (2003), a indústria hoteleira apesar de todo o 

desenvolvimento tecnológico e inovações no mundo corporativo, continua sendo 

fundamentalmente dependente do trabalho do homem. À medida que o grau de satisfação ou 

insatisfação dos clientes depende da qualidade dos funcionários e das relações instituídas 

entre eles, a área de recursos humanos passa a constituir um núcleo vital e estratégico das 

empresas de hospitalidade devido a sua responsabilidade de gerenciar processos e cuidar de 

seu capital mais valioso: as pessoas. O desenvolvimento de uma cultura sólida e focada na 

prestação de serviços com qualidade passa ser um elemento para a obtenção de vantagem 

competitiva. As organizações de serviços podem tornar-se mais eficientes e eficazes 

investindo em pessoas, melhorando a comunicação, remunerando pelo desempenho, dando 

poderes aos funcionários, estimulando uma gestão participativa, desenvolvendo os 

funcionários continuamente através de treinamentos, criando programas de remuneração e 

reconhecimento e respeitando suas individualidades.  

Mullins (2004) levanta importantes características do setor de serviços na hotelaria 

como: o consumidor também participa do processo; produção e consumo são simultâneos; o 

inventário é perecível - ou seja, uma vez que os apartamentos de um hotel dormem vazios, 

não é possível recuperar essa receita nos dias seguintes; a prestação do serviço tem que ser 

obrigatoriamente realizada em um local específico e depende do contato pessoal, mão de obra 

intensiva; o trabalho de toda a equipe precisa estar alinhado para que a prestação de serviços 

seja eficiente, intangibilidade e dificuldade em medir desempenho, devido à heterogeneidade 

dos clientes e funcionários.  

Mullins (2004) complementa que organizações de hospitalidade eficientes são as que 

mantém o maior foco no cliente e que a partir dessa preocupação, desenvolvem a gestão de 

serviços, sempre visando a satisfação dos hóspedes. Esse tipo de gestão, contrariamente às 

abordagens tradicionais de administração que enfatizam as estruturas internas, focam em 

processos externos e permitem à organização estruturar-se de forma a apoiar os funcionários 

de linha de frente, fornecendo recursos para que atendam os clientes de forma eficiente com 

autoridade para resolver problemas, centralizando apenas decisões estratégicas. O papel do 

líder não é dar ordens e controlar atitudes e sim de treinar os funcionários como facilitador, 

avaliando a equipe através do desempenho nos “momentos da verdade” que são os pontos 
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críticos de interação com os clientes. Os funcionários por sua vez desenvolvem o papel de um 

participante ativo para a satisfação do cliente.   

Wada e Camargo (2006) atribuem os maiores desafios da hotelaria à baixa 

profissionalização e estruturas de gestão, partindo das estatísticas de que mais de 90% dos 

meios de hospedagem no Brasil são independentes, grupo este que concentra os extremos: os 

melhores e piores produtos e serviços. Por um lado, ao não estarem submetidos às 

padronizações de rede, essas propriedades podem agregar conceitos sem a preocupação de 

consistência da marca, porém, esta liberdade os desobriga de atualização de produto e de 

profissionalização para atender às expectativas dos hóspedes.  

Segundo Quintino (2012) o aspecto mais desafiador do trabalho de Recursos 

Humanos, tem sido tentar convencer os gestores de que o mercado mudou e que é necessário 

mudar a forma de gerir as pessoas. No setor hoteleiro é preciso pensar tanto nas necessidades 

do negócio como na dos colaboradores. Recrutar bem, qualificar funcionários eficazmente e 

criar um ambiente que possibilite ir além do solicitado, alcançando as metas da empresa. 

Porém a baixa qualidade de mão de obra, o alto índice de turnover e a diminuição do quadro 

de funcionários, são grandes barreiras na área. Para cargos de gestão há profissionais com 

baixa vivência e que não foram preparados para o crescimento do mercado, enquanto bons 

profissionais foram perdidos para outros segmentos e profissionais estrangeiros e/ou de outras 

áreas têm sido cogitados para estas posições.  

Quintino (2012) complementa que os departamentos de Recursos Humanos na 

Hotelaria em sua grande maioria ainda são meros executores de folha de pagamento e que, 

independente do que o hotel divulga como filosofia, é a aplicação e frequência dos índices de 

RH - como avaliação de desempenho, pesquisa de clima, política de remuneração e 

benefícios, dentre outras - que irão atender às expectativas do que o gestor almeja alcançar. E 

que, principalmente pelo caráter intangível dos serviços, é que se faz necessário um “olhar 

diferente” para as pessoas e a tentativa de medir e avaliar a qualidade dos serviços e o índice 

de aproveitamento do que está sendo aplicado.  

 Piellusch e Taschner (2009) através de estudo de caso, verificam entre as quatro 

maiores redes atuantes no Brasil na ocasião: Accor, Atlântica, Blue Tree e Sol Meliá, a 

contribuição do RH para os objetivos estratégicos das empresas e concluem como aspectos 

comuns a ênfase no clima e satisfação do colaborador. Além disso, o empowerment estava 

entre as prioridades estratégicas da área de RH das empresas pesquisadas – para que os 

funcionários possam no momento da interação com os hóspedes, entregar um serviço de 
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maior qualidade – para acompanhar estes aspectos, as empresas utilizam indicadores como: 

satisfação do colaborador, pesquisa de clima, programas de treinamento e rotatividade.  

 Quanto ao processo de avaliação de RH não houve uniformidade, ora as empresas 

baseavam os indicadores nos objetivos estratégicos, ora os indicadores refletiam apenas 

aspectos operacionais da própria área. 

Piellusch e Taschner (2009) concluíram que as empresas ainda se encontravam em 

fase incipiente não tendo estruturado as relações entre indicadores de RH e resultados 

corporativos. Havia diferenças consideráveis entre estágios de desenvolvimento dentre elas e 

embora todas valorizassem os indicadores e os utilizassem de forma estratégica, nenhuma 

delas conseguia quantificar as relações entre os indicadores de RH e os resultados financeiros 

ou operacionais. 

 

3.6. SOBRE ROTATIVIDADE E RETENÇÃO 

 

Com o crescente acirramento da concorrência nas últimas décadas, as empresas já 

concluíram que o capital intelectual é a grande ferramenta para a vantagem competitiva, 

sobretudo no segmento de serviços. 

Silva (2006) aborda os efeitos da liderança na retenção de talentos, considerando os 

líderes como pessoas chave, capazes de fazer com que a força de trabalho saiba utilizar 

conhecimentos, habilidades e as competências máximas adquiridas, canalizando sua 

motivação para engajamento aos valores e missão da empresa. Complementa que, apesar de 

algumas empresas serem atrativas por seus pacotes de benefício e valorização dos 

empregados, é o relacionamento com os supervisores imediatos que irá determinar por quanto 

tempo os empregados talentosos permanecerão na empresa. O autor salienta, contudo, que não 

basta que os funcionários sejam talentosos, mas que também estejam engajados com o 

trabalho, metas, objetivos, estratégias e resultados da empresa e que os gerentes estejam 

preparados para investir em funcionários de nível A (excepcionais), desenvolver funcionários 

de nível B (bons) e tomar decisões sobre os funcionários de nível C (baixo desempenho).  

Kazlauskaite, Buciuniene e Turauskas (2011) defendem o empowerment como 

poderosa ferramenta para uma equipe motivada e compreensiva, aumento da produtividade, 

redução de custos com turnover, aumento da qualidade nos serviços, aumento dos lucros, 

fidelização dos clientes e melhor aproveitamento do conhecimento dos funcionários.  
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Moncarz, Zhao e Kay (2009) enumeram como práticas mais relacionadas à retenção: 

Cultura corporativa, comunicação, contratação e promoções e concluíram que organizações 

com efetivas missões objetivos e orientação além de um sistema apropriado de recompensas 

demonstraram ter um menor índice de turnover entre os funcionários.  

Mok e Luk (1995) por sua vez, defendem as entrevistas de saída como termômetro 

para reflexão dos pontos de melhoria e sugerem que todos os funcionários que estiverem 

saindo, voluntária ou involuntariamente, sejam entrevistados por especialistas de RH, e que as 

razões da saída sejam anotadas, analisadas e confrontadas com as avaliações de desempenho.  

Silva (2006) faz uma relevante comparação entre os fatores que favorecem a retenção 

do talento versus os fatores que favorecem a evasão dos talentos conforme quadro 7. 

 

Quadro 3: Fatores que favorecem a retenção X fatores que favorecem a evasão de talentos. 

FATORES QUE FAVORECEM A RETENÇÃO 

DO TALENTO 

FATORES QUE FAVORECEM A EVASÃO 

DO TALENTO 

Segurança no trabalho  
Falta de segurança no emprego e apoio para 

realizar o trabalho 

Equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal Falta de 

integração entre superiores e subordinados 
Falta de integração entre superiores e subordinados 

Ser reconhecido pelo bom trabalho  Organização não cumpre com as obrigações 

Ter treinamento e desenvolvimento  
Os funcionários não são envolvidos no processo 

decisório. As ordens vêm de cima para baixo 

Participar de cultura corporativa alegre e 

descontraída que valoriza e que oferece a 

aprendizagem contínua para as pessoas 

Ausência de investimento em treinamento e 

desenvolvimento de pessoas. 

Ter orgulho da organização que trabalha Insatisfação 

com o relacionamento entre os colegas e chefias.  

Relações abusivas, desumanizadas, críticas e 

desiguais. 

Ser liderado por líder democrático, participativo, 

compatível e apoiador e que investe no crescimento 

e na sua evolução 

Insatisfação com as tarefas realizadas e como 

efetivamente são distribuídas. Ausência de tarefas 

desafiadoras. 

Ter desafios e verificar significado no trabalho 

efetuado 

Estilo de liderança autocrática e prepotente, 

baseada no autoritarismo e no controle. 

Atuar em empresa com atitude vencedora e com 

visão de futuro 

Falta de perspectiva de crescimento pessoal e 

profissional 

Receber remuneração fixa e variável compatível Salário e benefícios incompatíveis com a 
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com a contribuição destinada aos resultados do 

negócio. 

contribuição oferecida para os resultados 

Sentir que faz parte do grupo e da equipe de trabalho  

Clima organizacional pesado nos quais as pessoas 

não são valorizadas e a organização não se 

desenvolve. 

Fonte: Silva (2006) 

 

3.7. TRANSFORMANDO RH PARA CRIAR VALOR 

 

Ulrich (2012) pags 2 a 4, defende uma transformação na área de Recursos Humanos e 

explica que a questão principal é que os profissionais de RH têm focado apenas em suas 

próprias funções, sem pensar no que o cliente interno realmente precisa e nos resultados 

destas tarefas. Divide esse processo de transformação de RH em quatro fases: 

 

1. Construção de um caso de negócio a ser transformado; 

2. Definição dos Resultados; 

3. Redesenho de RH; 

4. Engajamento dos gerentes de linha dentre outros, visando definir e concluir a 

transformação; 

 

É essencial para esta transformação ter um time de RH de qualidade e em número 

suficiente com as seguintes características: 

 

 Capacidade de criar uma relação de confiança tendo um forte ponto de vista 

sobre o negócio; ter conhecimento do negócio e o que ele precisa para satisfazer os 

clientes e ser bem-sucedido. Contribuir para a formulação e implementação de uma 

estratégia, criando modelos e alinhando práticas de RH e comportamentos de 

liderança; 

 Se certificar de que o trabalho de RH está sendo executado de forma eficaz no 

dia-a-dia; 

 Garantir que as práticas de RH acerca dos talentos e da organização são 

inovadoras e estão integradas; 
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 Fazer a mudança acontecer através da implementação de novas culturas e 

normas focadas nos clientes.  

 

É importante destacar que a transformação de RH não é um fim, mas um meio para 

contribuir ao sucesso da organização e que apesar da origem desta mudança ser de 

responsabilidade de RH, se faz necessário o envolvimento de gerentes de linha, clientes, 

stakeholders e consultores externos.   
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Gray (2012) aponta que a pesquisa qualitativa tem vantagens sobre a quantitativa, uma 

vez que os pesquisadores estão mais próximos do contexto de estudo e que pesquisas de 

levantamento descritivas, costumam ser feitas para verificar atitudes, valores e opinião, 

buscando avaliar as características de uma determinada população em um determinado 

momento ou comparativamente ao longo de um período de tempo.  

Para Vergara (2014) a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou fenômeno, sem o compromisso de explicá-los, embora sirva para embasar tal 

explicação. A investigação explicativa por sua vez, visa tornar algo compreensível, 

justificando seus motivos, e usa a pesquisa descritiva como base para suas explicações a 

autora afirma ainda que a pesquisa de campo se trata de uma investigação empírica, ou seja, 

baseada em experiências vividas e observação, no local onde o fenômeno ocorreu ou em local 

que disponha de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, teste e observação do participante; esta observação pode ser ainda simples ou 

participativa, dependendo se é preservada distância do elemento observado ou se há 

interatividade entre objeto e pesquisador. 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, com investigação descritiva e explicativa, uma 

vez que tem por finalidade, esclarecer os fatores causadores de rotatividade de pessoal na 

hotelaria carioca, usando pesquisa de campo para investigação empírica. Investiga-se através 

de pesquisa com ex-hoteleiros egressos do mercado as principais causas que resultaram na 

evasão e que alternativas poderiam ser tomadas para contornar situações de forte rotatividade.  

Em contrapartida foi feito um estudo com gestores de recursos humanos de cinco 

hotéis de Rede acerca destes pontos de insatisfação e as dificuldades que os mesmos 

encontram para contorná-las bem como cases de sucesso em situações em que foi possível 

resolvê-las.  

A pesquisa de campo usou como ferramenta para coleta de dados, entrevistas 

semiabertas e observação participante dos entrevistados. A entrevista semiaberta foi a opção 

escolhida por permitir que os tópicos que permeiam o tema, fossem explorados com maior 

profundidade, porém mantendo flexibilidade para novas perguntas que pudessem ser 

relevantes em situações pontuais.  
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4.1. A COLETA DE DADOS 

 

Segundo Gray (2012) as entrevistas qualitativas podem ser usadas como principal 

instrumento de coleta de dados ou em conjunto com observação, análise documental ou algum 

tipo de coleta. As entrevistas qualitativas usam perguntas abertas e podem ser formais, 

informais, de conversação ou semiestruturadas. As entrevistas semiestruturadas não são 

padronizadas, a ordem das perguntas pode mudar e podem ser feitas perguntas adicionais se o 

entrevistador considerar relevante. Trata-se de um método eficaz de fazer perguntas abertas e 

provocar respostas mais detalhadas e quando pessoais, ajudam a determinar as razões de 

algumas atitudes do respondente através de seu comportamento.  

Neste trabalho, os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas 

para investigação empírica na pesquisa de campo, com a finalidade de analisar os dados por 

meio de métodos qualitativos e utilizar ferramentas de coleta de dados tais como entrevistas 

semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas e observação participativa. As questões 

dos roteiros de entrevistas, tem embasamento na pesquisa bibliográfica através de pesquisa 

em livros, artigos, teses, dissertações e sites sobre o tema.  

Foram utilizados modelos diferenciados para as entrevistas os três players relevantes 

ao fenômeno evasão: hoteleiros, ex-hoteleiros e gestores de RH com questões relacionadas 

aos temas: satisfação com a hotelaria, satisfação com o gestor, satisfação com o sistema de 

recompensas, satisfação com as políticas de RH, satisfação com as relações interpessoais e 

estratégias de retenção.    

Por fim os dados obtidos através de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo 

foram analisados para prover informação necessária à resolução das questões da pesquisa e 

conclusão dos objetivos intermediários e final da pesquisa. 

 

4.2. DETERMINAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Visando proporcionar uma visão mais abrangente da situação de evasão de recursos 

humanos observada nesse estudo, foram entrevistados hoteleiros - atuantes na área-, ex-

hoteleiros – com formação em hotelaria ou que já tenham trabalhado e migraram para outras 

áreas -  e, gestores de RH, sempre com foco em hotéis de Rede no município do Rio de 

Janeiro para análise dos diferentes pontos de vista deste cenário. 
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Atualmente, 24 grandes redes nacionais e internacionais têm representatividade na 

cidade do Rio de Janeiro. Consideramos como grandes redes as que possuam acima de 10 

propriedades ou hotéis administrados. Cinco destas 24 redes tiveram seus Gestores de RH 

entrevistados nesta pesquisa sendo três nacionais, uma de nacionalidade americana e uma 

européia.  

Foram entrevistadas no total 25 pessoas distribuídas da seguinte forma: 10 indivíduos 

da categoria hoteleiros atuantes, 10 na categoria ex-hoteleiros e cinco na categoria gestor 

recursos humanos. Na etapa de seleção de indivíduos buscou-se a maior diversidade entre 

departamentos e níveis hierárquicos possível para que a pesquisa pudesse dar mais amplitude 

à análise. Dessa forma os indivíduos dessas duas categorias foram ainda subdivididos em três 

níveis: estratégico, tático e operacional. Contudo, um dos indivíduos da categoria ex-

hoteleiro, apesar de não estar oficialmente ligado a uma propriedade hoteleira, ainda atua na 

área como consultor e passou a ser considerado no grupo de hoteleiros e o grupo de ex-

hoteleiros ficou sem indivíduo de posição estratégica. 

Durante as entrevistas, considerou-se relevante incluir as áreas de atuação, já que as 

mesmas podem influenciar na experiência e percepção dos indivíduos, seja em termos de 

remuneração, escala de trabalho, oportunidades de crescimento ou funções inerentes ao cargo. 

Os instrumentos da pesquisa, representados através de roteiros semiestruturados para 

entrevistas com hoteleiros, ex-hoteleiros e gestores de RH, estão apresentados nos apêndices 

A, B e C, e foram adaptados da teoria de Garcia-Almeida, Fernandez-Monroy e De Sa-Perez, 

P. (2015) que divide a satisfação do funcionário em cinco dimensões: satisfação com as 

condições de trabalho; satisfação com o sistema de recompensas; satisfação com o gestor; 

satisfação com as relações interpessoais e satisfação com as políticas de RH.   

 

4.3.  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 A metodologia escolhida para a futura pesquisa apresenta as seguintes 

dificuldades e limitações:  

 O método está limitado pela seleção de número de entrevistados tanto nas 

categorias de hoteleiros, como ex-hoteleiros e gestores. Trata-se de um número inexpressivo 

dentro do universo do município do Rio de Janeiro;  
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 O método está limitado por ser apenas qualitativo. Devido ao tamanho 

reduzido da seleção, apenas os dados variáveis como idade, gênero e formação poderão ser 

categorizados.   

 O estudo focou apenas em hotéis de grandes redes, quando a maior 

participação em território nacional é de hotéis independentes.  

 Limitação de dados e estudos do setor hoteleiro com os índices de rotatividade 

do Dieese referentes ao setor de serviços, por falta de números específicos do setor hoteleiro.  

 Devido à atual crise econômica que gerou grande número de demissões, 

inclusive na hotelaria, a falta de recursos humanos foi amenizada, embora já seja percebida a 

carência de mão-de-obra especializada para níveis estratégicos e comprometida em todos os 

níveis hierárquicos de forma geral.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Durante o processo de coleta de dados, através da aplicação de roteiros 

semiestruturados nos três grupos, os dados obtidos nas entrevistas foram transcritos, 

codificados e quando necessário, revistos antes da aplicação de novas entrevistas.  

Uma vez concluídas todas as entrevistas, os dados foram compilados para melhor 

interpretação. As questões variáveis foram analisadas quantitativamente e as questões abertas 

foram categorizadas e analisadas individualmente para posterior comparação, confrontando 

opiniões entre os grupos de hoteleiros, ex-hoteleiros e gestores de RH, nas questões referentes 

a satisfação com a hotelaria; satisfação com o sistema de recompensas; satisfação com o 

gestor; satisfação com as relações interpessoais e satisfação com as políticas de RH e 

específica sobre o futuro da hotelaria carioca – sempre com foco em hotéis de grandes redes.  

Na análise das entrevistas em profundidade, buscou-se identificar principais 

antecedentes à evasão de ex-hoteleiros e motivos de permanência dos hoteleiros bem como a 

reação de ambos os grupos face as estratégias de retenção aplicadas pelos gestores de RH.  

No confronto de opiniões entre os grupos, foi possível refletir por que algumas 

estratégias de retenção tiveram resultados distintos em cada grupo. Em um segundo momento, 

os resultados obtidos foram testados frente as questões da pesquisa e posteriormente 

analisados em sua concordância com a literatura levantada sobre o tema.  

 

5.1. GRUPO HOTELEIROS 

No grupo de hoteleiros, de 10 funcionários três são de nível estratégico tendo todos 

seguido carreira na hotelaria com tempo de trabalho na área entre 19 e 47 anos. As áreas de 

atuação variam entre gerência geral, comercial e RH - para o indivíduo que atua como 

consultor. Dentre os indivíduos de nível tático, foram representadas as áreas financeira e de 

governança como áreas predominantes de atuação e em nível operacional, predominantemente 

as áreas: financeira, comercial, alimentos e bebidas, front office (Recepção, Concièrge e 

Guest Relations), eventos e cozinha. Importante destacar que estão sendo citadas áreas de 

predominância, uma vez que a maioria dos indivíduos passou por mais de uma área durante o 

tempo de atuação na hotelaria. 
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QUESTÕES VARIÁVEIS  

Os indivíduos do grupo de hoteleiros, tem idade média de 42 anos e dois meses, com 

apenas um entrevistado até 25 anos e um acima de 55 anos. A faixa etária entre 26 e 35 anos 

teve dois representantes e as faixas 36 e 45 anos e 46 e 55 anos tiveram 3 representantes cada. 

Quanto ao gênero, sete entrevistados eram do sexo feminino, o tempo médio na hotelaria é de 

22 anos e dois meses sendo a menor permanência de sete anos e a maior de 47 anos na área. 

Quanto à formação, a menor formação dentre os entrevistados é nível médio completo 

com dois indivíduos, quatro possuem nível superior completo, três possuem pós-graduação 

lato sensu e pós-graduação stricto sensu. 

Metade dos entrevistados já teve experiência de trabalho fora da hotelaria. A média de 

hotéis trabalhados é de quatro por participante sendo a menor experiência de dois hotéis e a 

maior de oito hotéis; e a média de setores trabalhados durante o tempo na hotelaria é de três 

departamentos por pessoa. 

 

SATISFAÇÃO COM A HOTELARIA  

 

Na categoria pontos positivos de ser hoteleiro a diversidade cultural foi quase 

unanimidade em um roteiro subjetivo com nove votos dentre os 10 entrevistados, seguido por 

conhecer pessoas, indicado por cinco entrevistados, servir e atender as necessidades do 

hospede e não ter rotina com adesão de quatro pessoas, vender sonhos ou criar momentos 

únicos com três indicações, praticar idiomas e trabalho dinâmico com duas indicações e 

atmosfera amigável, trabalho em equipe, oportunidade de trabalho no exterior e de 

crescimento e estratégias comerciais citados apenas uma vez. 

 

“Trabalhar na hotelaria é como viver na esquina do mundo, você conhece 

pessoas e culturas diferentes”. 

 

 “Criar momentos únicos ao cliente, e a própria atmosfera de um hotel já é 

especial”.  

 

“Acho que é um trabalho dinâmico onde um dia nunca é igual ao outro. 

Conhecemos pessoas de todo o mundo, aprendemos e praticamos novas 

línguas, é uma área onde temos trabalho em qualquer lugar do mundo”. 

 

“Aprendemos a trabalhar em equipe, pois em um hotel um departamento 

depende do outro”. 
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Dentre os pontos negativos, a jornada de trabalho exaustiva foi mencionada por nove 

dos dez entrevistados, em linha com David, Timo e Wang (2010), seguido de baixa 

remuneração em consonância com Li (2011) citada três vezes, trabalho aos fins de semana e 

feriados com duas menções e falta de reconhecimento e de mão de obra especializada 

mencionados uma vez. 

 

“Horários e a falta de mão de obra especializada. Sinto a hotelaria as vezes 

como uma opção e não como uma profissão”.  

 

“Trabalhamos muitas horas, em alguns departamentos finais de semana e 

feriados, é difícil conciliar a nossa vida com o trabalho, e a remuneração. 

 

“Não é uma profissão muito reconhecida, salários baixos e incompatíveis 

com mesmos cargos em outras áreas, como o hotel está aberto 24 horas por 

dia, as vezes trabalhamos muitas horas seguidas e com poucas folgas) 

 

 

 

 

 

 

SATISFAÇÃO COM O GESTOR  

 

Quanto ao relacionamento com o gestor o resultado foi predominantemente positivo, 

em consonância com Kim, Lee e Carlson (2010) que afirmam relação entre o turnover e a 

percepção de relacionamento com o gestor. Quatro hoteleiros, classificaram este 

relacionamento como ótimo ou muito bom, três classificaram como bom, um difícil, e para 

um dos entrevistados, não há qualquer relacionamento, outro entrevistado, foi neutro se 

limitando a dizer que era um relacionamento transparente. Sete indivíduos afirmaram estar 

motivados e encorajados a participar e este é o mesmo índice para autonomia, porém não 

necessariamente respondido pelos mesmos entrevistados que se disseram motivados e 

encorajados. 

 

“Há sim autonomia, mas não há uma boa comunicação interna fazendo com 

que os funcionários se sintam deixados de fora.  Não há valorização do 

funcionário, causando uma alta flutuação de funcionários” 

 

“Em geral o relacionamento era bom e autonomia era compatível ao cargo. 

Não foi o motivo decisivo para garantir a satisfação ou incentivar a saída da 

área”. 
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SATISFAÇÃO COM O SISTEMA DE RECOMPENSAS 

 

Sobre o atual emprego, dois entrevistados estão na atual empresa há menos de um ano, 

três entre um e cinco anos, um entre seis e dez anos e quatro há mais de dez anos. A média de 

promoção é de um ano e três meses nas empresas atuais. 

Quando perguntados se consideravam o salário e pacote de benefícios justo, metade 

dos entrevistados disse que sim, dois não, um considerava só o pacote de benefícios justo e 

dois consideravam apenas o salário justo e o pacote não. Diante deste cenário bem 

equilibrado, não foi possível concluir se o sistema de recompensas teria ou não impactado 

para deixarem o emprego, como afirmam Garcia-Almeida, Fernandez-Monroy e De Sa-Perez 

(2015). 

“Não considerava condizente com a formação exigida nem com a carga 

horaria”. 

 

 

SATISFAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS  

Quanto à satisfação com as políticas, em oposição a Nadiri e Tanova (2010) de que a 

permanência na empresa estaria diretamente ligada também à satisfação com as políticas de 

RH, apenas três consideram o RH atuante enquanto sete acreditam que devem ser aprimorados para 

garantir ambiente corporativo saudável, satisfação dos funcionários, saber lidar com diferenças 

culturais e investir em treinamento e na política de cargos e salários e pacote de benefícios.  

“Deve ser aprimorado. Nas minhas funções de gestão, por exemplo, não 

recebi nenhum curso de aprimoramento da função”.  

 

SATISFAÇÃO COM AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Quanto à satisfação com as relações interpessoais, o ambiente amigável e o 

relacionamento extratrabalho foram unanimidade entre os entrevistados, em oposição a 

Robinson et Al. (2014). As relações interdepartamentais tiveram metade de avaliações 

positivas, duas negativas e três com ressalvas como competitividade e falta de empatia entre 

um departamento e outro. 
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“O relacionamento é cordial, porém às vezes as informações são perdidas na 

comunicação. Além disso, muitas vezes percebo que os departamentos são 

muito individualistas, não considerando um problema de um departamento 

como de todo o hotel, por exemplo”. 

 

“Sim, no meu caso houve bastante relação extra-trabalho. O que foi muito 

positivo”.  

 

RETENÇÃO  

 

Quanto às questões de retenção metade dos entrevistados deixou a empresa anterior 

por oportunidades de crescimento e novos desafios, dois visando novas oportunidades de 

aprendizado dois almejando novas posições e um por uma melhor remuneração. Sete dos dez 

entrevistados está satisfeito na atual empresa, dois não estão satisfeitos e um está satisfeito 

com empresa, mas não na atual função. 

Quando perguntados sobre evasão da hotelaria, quatro indivíduos, já pensaram em 

deixar a hotelaria, um nunca pensou em deixar a hotelaria, quatro já saíram e retornaram e um 

gostaria apenas de mudar de função dentro da hotelaria. Dentre os motivos de saída estão: 

busca por menor carga horária, melhores salários, benefícios, plano de carreira e novas 

experiências, em linha com Silva (2006).   

 

“Saí por melhores oportunidades de salário e benefício, e também pela 

possibilidade de criar e resolver problemas dentro da minha área”. 

 

 

Desses entrevistados, sete permaneceram ou retornaram à hotelaria por amor a 

profissão, um por dificuldade em se reposicionar em outros segmentos, um por oportunidades 

que surgiram dentro da hotelaria e pelo aprendizado que a hotelaria proporcionou e um pelo 

ambiente diferenciado, possibilidade de viagens e interação entre os departamentos. 

 

“Os motivos que me fazem permanecer na área são: realização profissional e 

carreira sólida”. 

 

“Nunca pensei em deixar a hotelaria. Foi o que escolhi para a minha vida. 

Não sairia por motivo nenhum. Nenhuma área de outro mercado me atrai. 

Amo o que faço e quero ter a minha própria pousada para continuar me 

dedicando a essa área tanto me dá prazer”.  
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ESPECÍFICA  

 

Quando perguntados sobre como viam a hotelaria do Rio de Janeiro daqui a cinco 

anos, metade dos entrevistados foi otimista, dois foram neutros, porém todos acreditam que 

haverá uma necessidade constante de aperfeiçoamento para enfrentar a concorrência no atual 

cenário de crise. Um dos indivíduos acredita que apenas com a intervenção do governo na 

captação de eventos o sucesso será possível e dois foram pessimistas prevendo staff reduzido 

nos hotéis, funcionários mal preparados e sobrecarregados.  

 
“Em crescimento e desafiadora”. 

 

“Espero que se desenvolva mais, e que as pessoas sejam mais capacitadas e     

Trabalhem na área por que gostam e não pelo dinheiro”.  

 

“Acredito que cada vez menos profissionais formados estarão atuando nesta 

área, logo será menos reconhecida e mais mal remunerada e talvez se torne 

mais informal, principalmente com o aumento da procura por formas 

alternativas de hospedagem como Air BNB”. 

 

“Tentando se reinventar para garantir ocupação, negociando com mais 

frequência tarifa diante da grande oferta de hotéis e tendo que investir mais 

no cliente interno para assegurar a qualidade do serviço”.   

 

 

5.2. GRUPO EX-HOTELEIROS  

 

No grupo dos ex-hoteleiros foram entrevistados dois indivíduos de nível tático das 

áreas de manutenção e reservas e como o indivíduo de manutenção só tinha dois anos de 

atuação na hotelaria, foi inserido um 11o indivíduo neste grupo para melhor análise 

estatística. Os oito indivíduos de nível operacional são predominantemente das áreas 

comercial, eventos, governança, segurança, administrativo, mensageria e recepção. 

 

QUESTÕES VARIÁVEIS  

 

Os indivíduos do grupo ex-hoteleiro, tem idade média de 40 anos e quatro meses, 

sendo três na faixa de 26 a 35 anos, seis na faixa de 36 a 45 anos, um na faixa de 46 a 55 anos 

e um acima de 56 anos. 

Quanto ao gênero, sete dos onze entrevistados é do sexo feminino, o tempo médio na 

hotelaria é de 12 anos e quatro meses sendo a menor permanência de dois anos e a maior de 

37 anos na área. 
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Quanto à formação, o menor nível entre os entrevistados é médio completo 

representado por um dos entrevistados, cinco entrevistados têm nível superior completo e 

cinco tem pós-graduação lato sensu. 

A média de hotéis trabalhados é de dois hotéis por participante, sendo a menor 

experiência de um e a maior de cinco e a média de setores trabalhados também é de dois. 

 

SATISFAÇÃO COM A HOTELEIRA  

 

Em contraponto a Karatepe (2013) dentre os pontos positivos da hotelaria, os ex-

hoteleiros classificaram como principal ponto o treinamento, que, embora seja visto 

positivamente, não foi capaz de retê-los mesmo com um índice satisfatório de autonomia. 

Importante salientar, contudo que Karetepe defende que treinamento e autonomia devam 

caminhar juntos com uma boa política de gratificação e esta pesquisa detectou um nível de 

satisfação inferior à metade do grupo neste quesito. Empatado em primeiro lugar com quatro 

votos, também está a diversidade cultural, porém com representatividade inferior ao do grupo 

de hoteleiros. Com três votos também empataram trabalho em equipe, relacionamento 

interpessoal, caráter multidisciplinar e aspectos de caráter pessoal como: adaptabilidade, 

flexibilidade, experiência de vida, responsabilidade, elevados padrões de excelência em 

serviços e atenção aos detalhes. Com dois votos cada, estão: conhecer pessoas ou trabalhar 

com o público, servir e atender as necessidades dos hospedes e oportunidades de trabalho e 

crescimento. Com uma participação menor, porém também importantes temos: vender sonhos 

e experiências ou criar momentos únicos, praticar outro idioma e trabalho dinâmico. 

 
“Você se torna uma pessoa responsável, detalhista, dedicada, buscando 

ajudar e atender o cliente”. 

 

“Treinamento, troca de conhecimento com diversas áreas” 

 

“Interagir com outros departamentos, aprender e entender como funcionava 

toda a cadeia operacional e administrativa do hotel, o conhecimento que se 

adquire trabalhando em um ambiente multicultural são, sem sombra de 

dúvida, fatores positivos”. 

 

Os pontos negativos mais mencionados foram jornada de trabalho exaustiva com oito 

votos, baixa remuneração com sete e trabalhar aos fins de semana e feriados com seis. Falta 

de reconhecimento teve dois votos e ainda foram mencionados aspectos como: gestão 
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amadora, não receber pelas horas extras trabalhadas, ausência de plano de carreira, se tornar 

muito exigente, alta rotatividade, quadro enxuto, concorrência desleal e pressão excessiva. 

 

“Salários baixíssimos, trabalhar aos fins de semana e feriados, trabalhar de 

madrugada, não receber hora extra”. 

 

“O mercado e a profissão exigem uma disponibilidade grande, os hoteleiros 

têm grande dificuldade de planejamento de seus dias, folgas e feriados etc. os 

locais subvalorizam o hoteleiro que investiu em sua formação, os salários são 

baixos, principalmente se comparados ao nível de exigência”.  

 

“O sucateamento da mão de obra qualificada, sobrecarga de trabalho e baixa 

remuneração são pontos negativos” 

 

Quanto à motivação da evasão da hotelaria, metade dos entrevistados saiu por uma 

melhor remuneração, seguidos por uma melhor posição ou proposta de trabalho. Também 

foram mencionados, porém com menor participação: falta de reconhecimento, carga horária, 

falta de plano de carreira, incompatibilidade com o gestor, desgaste emocional, demissão e 

busca por novos desafios. 

“A falta de valorização do profissional do setor e baixos salários”.  

“Um desafio com uma melhor proposta de trabalho”.   

“Desgaste emocional, baixo salário e vontade de conhecer mais áreas dentro 

do turismo”.  

 

SATISFAÇÃO COM O GESTOR 

 

Quanto à satisfação com gestor, pouco menos da metade dos entrevistados teve boas 

experiências, um deles teve experiências ruins, quatro tiveram experiências boas e ruins e um 

tem um relacionamento estritamente profissional, o que corrobora Lam e Chen (2012) de que 

emoções negativas estão positivamente ligadas à baixa satisfação no trabalho e impactam no 

aumento do índice de turnover.  Quatro dos entrevistados se sentia motivado e encorajado 

pelo gestor, três não se sentiam nem motivados nem encorajados e quatro se sentiam 

encorajados ou motivados em alguns momentos ou por alguns gestores e outros não.  

 

“Em alguns momentos sim e em outros depreciavam os que não conseguiam 

bater as metas”.  

 

“Sempre foi bom. A informação sempre fluiu bem através de briefing diário 

com a equipe”.  
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“Durante um bom período, me sentia motivado e valorizado, mas no final já 

não me sentia tão entusiasmado”. 

 

 

Quanto à autonomia, sete dos onze entrevistados disse ter tido autonomia, dois não 

tiveram autonomia durante o tempo que trabalharam na hotelaria e outros dois tiveram em 

algumas e experiências e outras não. 

 
“Muito bom. Sempre tive bons gestores. Pessoas incentivadoras e amigas”. 

 

“Não havia motivação nem autonomia. Muitas vezes me sentia 

desvalorizada”. 

                                    
“Bom nos dois primeiros hotéis e péssimo no último”. 

 

 

SATISFAÇÃO COM O SISTEMA DE RECOMPENSAS  

 

Quanto à satisfação com o sistema de recompensas, a média de promoções na atual 

empresa, fora da hotelaria, é de três promoções ou recompensas com o tempo médio na atual 

empresa é de quatro anos e um mês. Para esse cálculo, consideramos apenas seis entrevistados 

pois três no momento estão fora do mercado de trabalho, e outros dois são: profissional liberal 

e empresário, logo sem possibilidade de promoção. 

Quanto ao salário e pacote de benefícios, pouco menos da metade dos entrevistados 

considerava justo o salário e pacote de benefícios quando trabalhava na hotelaria, quatro não 

considerava nenhum dos dois justos e dois consideravam o pacote justo, mas o salário não. 

 

“Comparados a outros setores da economia, os salários de cargos com nível 

superior são baixos; 

 

“Recebia abaixo do valor de mercado. Os benefícios são iguais ao de 

qualquer outra empresa”. 

 

 

SATISFAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS  

 

Quanto à satisfação com as políticas de RH, cinco dos onze entrevistados considerava 

o departamento de RH atuante na hotelaria, porém com uma ressalva de que deveria ser 

revisto com foco na política de cargos e salários e outros cinco não consideravam atuante em 

nenhum dos hotéis que trabalhou, tecendo comentários como muito desorganizado e que se 

resumia a funções de DP. Um dos entrevistados, disse que este aspecto variava dependendo 
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do gestor que estivesse no momento. A insatisfação com as políticas de Recursos Humanos 

corrobora Luo, Qu e Marnburg, (2013) de que o engajamento e a permanência na empresa 

estariam diretamente ligados à percepção de justiça ou à satisfação com as políticas de RH.  

 

“Tive duas experiências antagônicas, na primeira, a gestão de RH estava no 

Hotel há mais de duas décadas e completamente defasada. Na segunda a 

experiência foi muito diferente, porém em ambos não vejo uma real vontade 

em investir em uma gestão de pessoas saudável, como se o discurso usado de 

valorização do funcionário, não fosse colocado em prática”. 

 

“A hotelaria no Rio de Janeiro se tornou um setor muito explorado, e desta 

forma, por mais competente que seja o profissional, nunca é recompensado 

ou reconhecido. São raros os casos” 

 

SATISFAÇÃO COM AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

 

Quanto ao ambiente, sete entrevistados, consideravam o ambiente amigável apesar da 

pressão e de cada setor priorizar o seu lado e quatro responderam que o ambiente era em parte 

ou nem sempre amigável e que variava de um setor para o outro. 

 

“As pessoas se gostavam, mas existia uma pressão absurda que tornava o 

ambiente pesado”. 

 

“O fato de trabalhar por escala e o fim do expediente de um turno estar 

diretamente atrelado a disponibilidade de outros funcionários gerava tensão. 

Fora isso o ambiente em geral amigável. A inexistência de processos na 

recepção, também gerava stress por erros que geravam eventuais prejuízos”.  

 

Quanto ao relacionamento interpessoal, de encontro a Cheng, Yang, Wan e Chu, 

(2013), apenas quatro entrevistados consideravam bom e o mesmo número de entrevistados, 

considerava ruim, com grande competição, falta de empatia e "jogo de empurra" entre os 

departamentos. Três entrevistados disseram que nem sempre o relacionamento era bom, o que 

dependia dos funcionários da época e que esse fator ocasionava em erros.  

 

“Nenhum dos locais que trabalhei vi realmente uma unidade, sempre houve 

uma briga na defesa de seu departamento ou de culpados e por isso muitas 

vezes perdiam o foco no cliente, mais uma vez o discurso não se aplica na 

prática”. 

 

“Sim, porém dependia também muito dos funcionários em cada época”. 

 

O bom relacionamento extratrabalho foi unanimidade entre os entrevistados. 
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“Havia relacionamento extratrabalho e tenho amigos até hoje”. 

“Sim havia um ótimo relacionamento extratrabalho” 

“Sempre, entre alguns departamentos e algumas pessoas”.  

 

RETENÇÃO 

 

Na questão de retenção sobre o que poderia ter sido feito para a permanência na 

hotelaria, três entrevistados responderam que uma carga horária mais leve seria determinante, 

com dois votos empataram uma melhor remuneração, plano de carreira/promoção e 

reconhecimento, com um voto empataram maior investimento em treinamento e 

comprometimento da gestão, em consonância com Silva (2006). Três dos entrevistados foram 

demitidos e apenas um voltaria para o segmento, dentre os dois que não voltariam, um já está 

aposentado e busca uma carga horária mais leve e outro não acredita que teria uma 

experiência melhor em outro hotel. 

“Se existisse um plano de cargos e salários talvez tivesse ficado por mais 

tempo na hotelaria”. 

“Reconhecimento do meu esforço por melhoria continua e promoções”. 

 

“Investimento em treinamentos, melhoria do pacote total de remuneração e, 

principalmente, visibilidade de perspectiva de carreira”. 

 

“Acredito na valorização do trabalho. Se tivesse me sentido mais valorizada 

poderia ter ficado. Na minha atual empresa sou mais valorizada, além do 

aspecto financeiro ser melhor, e a empresa me dá oportunidade de 

crescimento e tomada de decisões”. 

 

Dentre todos os ex-hoteleiros entrevistados a satisfação fora da hotelaria para os que 

estão inseridos no mercado foi unanimidade e foram citados os seguintes motivos: 

reconhecimento, qualidade de vida, melhor remuneração, oportunidade de crescimento, 

autonomia e por ter o próprio negócio. 

 

“Estou satisfeita porque atuo com o que gosto de fazer e sou reconhecida por  

isso”. 

 

“A mentalidade da empresa é como uma empresa de outros segmentos do 

mercado. Diferente em alguns aspectos que me chateavam na hotelaria 

(organização de folgas e feriados, abertura em conversar com a diretoria, 

aproximação dos departamentos, mais profissionalismo, etc.” 
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ESPECÍFICA  

 

Quanto à questão sobre o cenário da hotelaria carioca daqui a cinco anos, tivemos duas 

respostas otimistas acreditando em uma melhora da economia com maior demanda de 

visitantes e melhor oferta de serviços de qualidade. Quatro dos entrevistados foram neutros 

prevendo a grande competitividade e destaque para os de melhor desempenho e que gostem 

do que fazem e que o apoio do governo seria crucial na captação de um calendário de eventos 

para aquecer o novo parque hoteleiro e cinco tiveram uma visão negativa prevendo 

funcionários trabalhando muito e ganhando pouco, muitos quartos vazios com baixas tarifas, 

alguns hotéis fechando ou virando condomínios ou lutando por cada negócio e sendo o degrau 

para o primeiro emprego. 

“Do mesmo jeito que sempre foi: ocupação alta das datas comemorativas 

Carnaval e Réveillon, os funcionários trabalhando muito e ganhando pouco”.  

 

“Muito competitiva e com produtos e serviços mais adequados e apurados. 

Mão de obra mais especializada e uso de tecnologia para atender aos 

hóspedes”. 

 

“Caso tenhamos uma melhora da economia, acredito que a hotelaria do Rio 

de Janeiro oferecerá cada vez mais serviços de qualidade, uma vez que a 

oferta de UHs aumentou com a realização das Olimpíadas”.  

“Vejo o futuro da hotelaria com muitos quartos vazios e baixos salários 

visando diminuir os custos fixos para ter uma tarifa mais competitiva”. 

 

5.3. GRUPO: GESTORES DE RH 

 

Foram entrevistados cinco gestores de recursos humanos de hotéis de Rede atuantes no 

Rio de Janeiro através da utilização de um roteiro semi-estruturado, com questões variáveis 

sobre rotatividade, satisfação com sistema de recompensas, satisfação com políticas de RH, 

satisfação com relações interpessoais, retenção e uma específica sobre o futuro da hotelaria 

carioca na opinião de cada um deles. 

 

SOBRE AS REDES 

 

A primeira rede é de origem nacional com 54 anos de mercado e atuação no Brasil e 

América do Sul com 18 empreendimentos, sendo um no Rio de Janeiro operando desde 2008. 

A segunda rede é de origem americana com 60 anos de atuação e mais de 700 hotéis em 56 
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países, com uma unidade operando há um ano no Rio de Janeiro. A terceira rede é de origem 

portuguesa com 45 anos de atuação e 90 empreendimentos espalhados por 14 países, sendo 

uma unidade no Rio de Janeiro pertencente à Rede desde 1999. A quarta rede é de origem 

nacional com 74 anos de atuação tendo seu primeiro hotel inaugurado no Rio de Janeiro e 

atualmente conta com 13 unidades em território nacional sendo 3 no Rio de Janeiro. A quinta 

rede é de origem nacional com 28 anos de atuação na cidade carioca e 16 hotéis no Brasil, 

sendo 14 apenas no Rio de Janeiro. 

 

QUESTÕES VARIÁVEIS  

 

Quanto ao índice de turnover, apenas três redes responderam à questão. Uma delas 

afirmou ter grande discrepância neste índice na unidade do RJ com média de 7,8% mensal 

diante de uma meta de 3,33%, outra rede possui no momento o índice de 2,55% e em uma 

terceira rede está em 4,2%. 

Matev e Assenova (2012) apresentam um alto índice de turnover no setor do turismo 

que é um dos que paga menos na Bulgária, com grande mobilidade para outras áreas por falar 

diferentes línguas. McPhail et Al.  (2015) corroboram que o setor hoteleiro é o que pior 

remunera na Austrália e possui um índice de turnover de 39% ao ano além de ter apresentado 

uma taxa de 102% nos Estados Unidos em 2005, segundo Kalargyrou, e Woods  (2011) nos 

proporcionando a conclusão de que a rotatividade na área está longe de ser uma peculiaridade 

brasileira, sendo também um grande desafio na China desde 1990, segundo Li, S. (2011) e 

objeto de estudo de Dhevabanchachai e Muangasame (2013) na Tailândia pela demanda física 

e mental, muitas vezes sem uma compensação competitiva. 

Ao serem questionadas se havia diferença relevante entre o índice de rotatividade e 

faixa etária dos funcionários, um dos gestores respondeu em linha com Chalkiti e Sigala 

(2010) que o maior índice se concentra em cargos operacionais e funcionários mais jovens - 

geração Y, em consonância com Milman e Dickson (2014) e que no último ano, houve 

turnover mais elevado na área de alimentos e bebidas. O segundo gestor não respondeu, o 

terceiro argumentou não ter dados suficientes para mensurar, o quarto gestor disse que não há 

diferença relevante quanto à faixa etária e sim quanto à faixa salarial, e o quinto respondeu 

que como o perfil dos funcionários é atualmente mais jovem, ficaria difícil concluir que a 

rotatividade seria por esse motivo, e também considera que funcionários de níveis 

hierárquicos mais baixos tendem a trocar de emprego por pouca diferença salarial. Não foi 
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possível então constatar as teorias propostas por Milman e Dickson (2014) de que o 

funcionário da geração Y é mais suscetível a fatores intrínsecos como proposito, importância, 

e satisfação com o trabalho do que extrínsecos como pagamento e recompensas.  

Apenas duas das cinco redes consideraram que há uma diferença relevante entre o 

índice de rotatividade de uma unidade específica e uma delas atribui essa diferença à 

remuneração e condições de trabalho. As demais atribuíram esta diferença aos fatores 

supracitados e uma não respondeu. 

Quanto ao tempo médio de trabalho do staff, três redes se abstiveram da resposta. Em 

uma delas o tempo médio é de quatro anos e na outra de 3 a 6 meses. 

 

SATISFAÇÃO COM O SISTEMA DE RECOMPENSAS 

 

Quanto ao plano de carreira uma das redes respondeu que possui um plano de cargos e 

salários desenvolvido pela metodologia de pontos, outra respondeu que gestor e colaborador 

montam o plano de carreira juntos e três não possuem plano de carreira.  Lamentavelmente, 

essa realidade não é exclusiva à hotelaria brasileira, Matev e Assenova (2012) apresentam o 

cenário búlgaro em que apenas 50% das redes hoteleiras possuem plano de carreira, 16% dos 

hotéis tem política de recrutamento, 33% só oferecem treinamento de iniciação e 15% não 

oferecem nenhum tipo de treinamento. 

Apenas duas das redes entrevistadas possuem plano de incentivo e mesmo assim 

apenas para cargo de chefias ou equipe comercial, conforme exposto por Ahmad e Scott 

(2010).  

 

SATISFAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

O treinamento foi unanimidade entre os gestores entrevistados. A primeira Rede 

afirmou investir 2,5% da folha em T&D, que certamente contribui para capacitar a equipe, 

mas não sente efeito direto na redução do turnover. A segunda Rede afirmou ter uma cultura 

muito forte de treinamento na marca, a terceira percebe grande diferença ao investir em 

treinamento como melhora em autoestima, capacitação, satisfação e desejo se permanecer na 

empresa, a quarta rede tem opções de treinamentos presenciais e online e a quinta rede disse 

que investe em treinamentos, porém sente resistência dos funcionários quando o treinamento é 

fora do horário de trabalho. 
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Em linha com a abordagem de Herington, McPhail e Guilding (2013), perguntamos 

aos gestores sobre mensuração e repasse e apenas duas das cinco redes disseram não fazer a 

mensuração / repasse dos custos com turnover e recrutamento internamente a cada área 

solicitante.  

Quando perguntados se havia um canal eficaz de comunicação entre os funcionários e 

o RH e com que frequência os funcionários são encorajados a dar opiniões e sugestões, a 

primeira rede respondeu que há uma comunicação bem efetiva através de intranet, murais, 

visitas às áreas, reuniões setoriais e que os funcionários são sempre encorajados a participar, 

inclusive há um projeto chamado banco de idéias que tem como objetivo ouvir sugestões 

sobre a unidade e a rede e premiar as melhores. A segunda rede afirma que há um 

encorajamento a procurar o RH desde a entrada do colaborador, que são feitas reuniões 

periodicamente e que ainda há um jornal quinzenal que reforça a comunicação com esse 

colaborador. A terceira rede informou que sim, através da pesquisa de clima anual, a quarta 

rede informou que há comunicação através de briefing de cada área e murais e a quinta rede 

informou que há um canal para sugestões no refeitório, contudo, devido à proximidade do 

colaborador com o gestor, muitas vezes essa comunicação é feita através do gestor da área. 

Quanto às inovações no dia a dia da empresa baseadas em inputs de funcionários, duas 

redes responderam que acontece com frequência e quando necessário, duas delas não 

responderam e outra informou que a cada novo projeto são feitas pesquisas com os 

colaboradores. 

 

SATISFAÇÃO COM AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Três das cinco redes entrevistadas realizam pesquisa de clima anualmente. 

Quando perguntados sobre os critérios essenciais a uma boa contratação, uma das 

redes respondeu que além das competências comportamentais, conhecimentos técnicos, 

escolaridade e experiência, independente do cargo, o espírito de servir, habilidade de 

relacionamento e disponibilidade de horário são fundamentais. A segunda rede defende ser 

mais importante o alinhamento com o gestor da área, a terceira rede considera além de 

experiência técnica, estabilidade empregatícia, formação acadêmica, relacionamento 

interpessoal, entusiasmo e reputação nos empregos anteriores, a quarta limita a boa 

contratação as boas referências, assiduidade, disponibilidade de horário e habilidade de 
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relacionamento interpessoal. A quinta rede considera o espirito hoteleiro como principal 

aspecto, mesmo que o candidato não tenha experiência. 

 

RETENÇÃO 

 

Quanto à Retenção, perguntamos aos gestores, o que tem sido feito para reter os 

talentos da empresa, dois dos gestores responderam que ações de endomarketing e muito 

investimento em capacitação, salários compatíveis com o mercado e gestão do clima laboral, 

outro gestor respondeu que existe um planejamento anual para atender as necessidades do 

colaborador, outros dois gestores afirmaram não haver estratégia de retenção no momento. 

Sobre as entrevistas demissionais recomendadas por Mok e Luk (1995), três dos cinco 

gestores entrevistados confirmaram realizar frequentemente entrevistas demissionais quando 

os profissionais que pedem demissão, uma quarta realiza entrevistas mesmo quando a 

iniciativa é da empresa, porém apenas uma declarou ter um plano de ação para tratar as 

respostas e implementar estratégias a partir das mesmas.  

 

ESPECÍFICA 

 

Quando perguntados como viam a hotelaria carioca daqui a cinco anos, a primeira rede 

acredita que estará mais competitiva e consequentemente mais profissionalizada, a segunda e 

a terceira redes não responderam, a quarta acredita que a tendência é que o mercado volte a 

aquecer gerando novas oportunidades e com isso a escassez de mão de obra volte a ser uma 

problemática que teria que ser contornada com capacitação de mão de obra ainda não 

especializada como jovem aprendiz e retenção de equipe através de políticas de cargos e 

salários, reconhecimento e investimento em treinamentos. A quinta rede prevê piores serviços 

decorrentes das reduções de tarifas e uma hotelaria polarizada com produtos de luxo e outros 

muito enxutos. 
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5.4. BREVE COMPARATIVO ENTRE HOTELEIROS, EX-HOTELEIROS E 

GESTORES 

Tendo em vista a necessidade de análise e reflexão das respostas entre os grupos de 

entrevistados, iremos confrontá-las item a item.  

QUESTÕES VARIAVEIS  

 A tabela 3 expõe os achados dos resultados no campo nos grupos de hoteleiro e ex-

hoteleiros.  

Tabela 3 - Breve comparativo: hoteleiros X ex-hoteleiros – questões variáveis 

Dados Variáveis Hoteleiros Ex hoteleiros 

Idade Média (anos) 42,2 40,36 

Gênero Predominante 70% feminino 63% feminino 

Formação 

Médio Completo 20% 10% 

Superior Completo 40% 45% 

Pós-graduação Lato Sensu 30% 45% 

Pós-graduação Stricto Sensu 10% 0% 

Tempo Médio na Hotelaria (anos) 22,2 12,36 

# Hotéis trabalhados 4,1 2,63 

# Setores trabalhados 2,9 2,69 

Fonte: Elaborada pela própria autora (2017) 

Comparando os grupos hoteleiros e ex-hoteleiros há diferença de apenas dois anos na 

idade média entre os entrevistados e nos dois grupos há predominância de gênero feminino, 

esta similaridade entre perfis é importante para enfatizar que os fatores que fizeram com que 

os ex-hoteleiros migrassem para outras áreas, independem de faixa etária ou gênero. O tempo 

médio na hotelaria e o número de hotéis trabalhados, apresentam sim diferenças significantes. 

De 10 anos a mais no grupo dos hoteleiros e o número de hotéis trabalhados no grupo de 

hoteleiros é duas vezes maior, o que nos leva a concluir que os hoteleiros, mesmo que 
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estivessem insatisfeitos, buscaram novas oportunidades dentro da hotelaria embora a média de 

setores trabalhados esteja bem similar entre ambos os grupos. 

Quanto à formação, o índice de ex-hoteleiros com nível médio completo - que é a 

menor formação dentre os entrevistados - é maior que a do grupo de ex-hoteleiros, mas é 

importante destacar que pelo menos dois indivíduos do grupo de ex-hoteleiros, concluiu o 

nível superior após a evasão da hotelaria, o que deixa os dois grupos bem equilibrados. Os 

demais níveis de escolaridade também estão bem similares. 

O roteiro para entrevistas a hoteleiros e ex-hoteleiros foi baseado no conceito das 

cinco dimensões de Garcia-Almeida, Fernandez-Monroy e De Sa-Perez (2015) com adaptação 

da satisfação com condições de trabalho para satisfação com a hotelaria de modo geral.  Não 

pôde, contudo, ser comprovado o impacto direto da satisfação do funcionário no 

comprometimento uma vez que o foco da pesquisa é rotatividade e retenção. Na pesquisa de 

Garcia-Almeida, Fernandez-Monroy e De Sa-Perez (2015) foi detectado maior envolvimento 

por parte de funcionários mais velhos do que dos mais novos e dois dos cinco gestores 

entrevistados, também acreditam que a faixa etária possa impactar no comprometimento e 

retenção.  

SATISFAÇÃO COM A HOTELARIA 

Dentre os pontos positivos da hotelaria, a diversidade cultural que é um aspecto bem 

característico da hotelaria e que teve um peso muito grande sendo quase unanimidade dentre 

os hoteleiros entrevistados, teve menos da metade de votos no grupo de ex-hoteleiros, 

empatando com treinamento e aprendizado. 
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Figura 4 - Pontos Positivos da Hotelaria 

 

            Fonte: Elaborada pela própria autora (2017) 

Outros aspectos também bem característicos à hotelaria como servir e atender as 

necessidades dos hóspedes, vender sonhos e experiências e não ter rotina tiveram menor 

representatividade ou nem 

foram citados pelos grupos de ex-hoteleiros que consideraram como relevantes: trabalho em 

equipe, oportunidades de crescimento e conhecer pessoas, que são características mais 

genéricas presentes em tantos outros setores do segmento de serviços. Importante destacar que 

cerca de 30% dos ex-hoteleiros entrevistados, reconheceu a importância da hotelaria para 

questões de desenvolvimento profissional e até pessoal como adaptabilidade, flexibilidade, 

experiência de vida, responsabilidade, elevados padrões de excelência em serviços e atenção 

aos detalhes, que podem ser úteis em outras áreas de atuação. 
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Figura 5: Pontos Negativos da Hotelaria 

 

             Fonte: Elaborada pela própria autora (2017) 

Em consonância com Mohsin, Lengler e Kumar (2013), dentre os pontos negativos, a 

jornada de trabalho exaustiva foi a mais votada em ambos os grupos e até com mais ênfase no 

grupo de hoteleiros. A baixa remuneração foi a segunda mais votada, com mais 

representatividade no grupo de ex-hoteleiros e trabalhar aos fins de semana e feriados foi a 

terceira mais votada em ambos com mais representatividade no grupo de ex-hoteleiros, desta 

vez em contrariedade a Mohsin, Lengler e Kumar (2013) por divergências culturais entre 

brasileiros e indianos.   

Conforme Zopiatis e Constanti (2007) A falta de reconhecimento também foi citada 

em ambos e apenas o grupo de ex-hoteleiros citou falta de plano de carreira, pressão 

excessiva, ausência de plano de carreira e alta rotatividade. 

SATISFAÇÃO COM O GESTOR 

Quanto à satisfação com o gestor, as experiências do grupo de hoteleiros foram mais 

positivas. Em oposição à Robinson et Al (2014), os hoteleiros se sentiam mais motivados e 

encorajados a participar do que o grupo de ex-hoteleiros, o que corrobora a conclusão de 

McPhail et Al. (2015), de que poder contribuir, e sentir-se parte pode afetar diretamente na 



73 

 

intenção de permanência na empresa, destacando porém que o fator autonomia, em nosso 

universo, pareceu não influenciar, conforme proposto por Kazlauskaite, Buciuniene e 

Turauskas, (2006) Kazlauskaite, Buciuniene e Turauskas (2011) e Humborstad e Perry 

(2011), com praticamente o mesmo índice entre os dois grupos.  

Apesar da evidência de que a satisfação com o gestor é relevante à permanência na 

empresa, não foi possível concluir a ligação direta entre a satisfação dos supervisores e 

gerentes médios, e a intenção de permanecer, dos funcionários de linha, levantada por Chen, 

Friedman e Simons (2014), uma vez que não entrevistamos os supervisores diretos dos 

hoteleiros e ex-hoteleiros entrevistados e tampouco temos informação de seu nível de 

satisfação.  

SATISFAÇÃO COM O SISTEMA DE RECOMPENSAS 

O grupo de hoteleiros tem uma média superior de tempo na atual empresa e o tempo 

médio para cada promoção entre hoteleiros e ex-hoteleiros é praticamente o mesmo. Quanto 

ao salário e pacote de benefícios, os ex-hoteleiros apresentam um índice de aprovação um 

pouco menor, mas a diferença é bem sutil, o que corrobora o proposto por Ohlin e West 

(1993) de que nem mesmo os benefícios mais consistentes são capazes de reter os 

funcionários por si só, mas a perda deles poderia aumentar o turnover. 

SATISFAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS  

Quanto à satisfação com as políticas de RH, o grupo de hoteleiros se mostrou mais 

insatisfeito com a atuação do departamento de recursos humanos e no grupo de ex-hoteleiros 

o cenário estava bem equilibrado, em oposição à afirmação de Karatepe (2013), de que a 

intenção de turnover está diretamente ligada à satisfação com as políticas de RH.  

“Totalmente não atuante. Deve ser totalmente aprimorado, as questões dentro 

de um hotel são bem amplas, uma vez que você tem desde um gerente geral 

(estrangeiro) até um arrumadeira. O DRH de um hotel deve saber lidar com 

essa gama de culturas/pessoas/necessidades”. 
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SATISFAÇÃO COM RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Quanto à satisfação com as relações interpessoais, contrário à Mohsin, Lengler e 

Kumar (2013) e Robinson et Al. (2014) houve grande divergência entre o grupo de hoteleiros 

e ex-hoteleiros, o que torna as relações interpessoais, relevantes à retenção. O ambiente 

amigável que foi unanimidade entre os entrevistados hoteleiros, teve aceitação de um pouco 

mais da metade dos entrevistados no grupo de ex-hoteleiros, o índice de relacionamento 

interpessoal também foi menor no segundo grupo que mencionou individualismo, falta de 

empatia e competição entre os setores, podendo impactar no índice de turnover em linha com 

O'Neill e Davis (2011). 

“É o que eu sempre mais tentei na minha carreira. Uma função está 

intimamente ligada a outra. Mas não há uma comunicação fácil entre os 

departamentos”. 

RETENÇÃO 

Os motivos pelos quais os hoteleiros deixariam a hotelaria foram praticamente os 

mesmos que fizeram os ex-hoteleiros desistirem: carga horária, melhores salários e benefícios 

e plano de carreira, apenas a falta de reconhecimento não foi citada pelos hoteleiros. A grande 

diferença foi o amor à hotelaria com 70% de representatividade. Ou seja, apesar das 

condições de trabalho e contrapartida não serem ideais, a hospitalidade e vontade de servir, 

estão mais presentes na personalidade dos que decidiram ficar ou retornar ao segmento 

hoteleiro. 

ESPECÍFICA 

Quanto ao futuro da hotelaria Carioca, os ex-hoteleiros foram sem dúvida mais 

pessimistas, os gestores tiveram a mesma participação de neutros e otimistas e os hoteleiros 

foram mais otimistas. 
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Figura 6 - Futuro da Hotelaria Carioca 

 

            Fonte: Elaborada pela própria autora (2017) 

5.5. RESPONDENDO ÀS QUESTÕES DA PESQUISA 

 Quais são os principais antecessores ao turnover na Hotelaria do Rio de Janeiro? O 

que pode ser feito para reverter esta realidade?  

 

Figura 7 - Antecedentes à Evasão 

 

             Fonte: Elaborada pela própria autora (2017) 
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Os principais antecedentes levantados nessa pesquisa foram baixa remuneração 

corroborando Matev e Assenova (2012), carga horária exaustiva de acordo com Li (2011), 

pacote de benefícios insuficiente, ausência de plano de carreira e falta de reconhecimento em 

linha com Mohsin, Lengler e Kumar (2013). Compreensivelmente, os aspectos mais críticos: 

remuneração, carga horária e pacote de benefícios, dependem de recursos financeiros para 

investimento, porém a problemática carga horária pode ser resolvida com a realocação de 

pessoal, através de pesquisa com funcionários, já que nem todas os departamentos têm uma 

carga horária tão extenuante. Logo, criando um plano de carreira, os funcionários se sentem 

prestigiados e vislumbram posições com horários mais flexíveis e inclusive melhor 

remuneradas. Dentre as cinco redes entrevistadas, apenas duas declararam ter um plano de 

carreira e uma delas nem conta com a ajuda de RH para sua elaboração.  

A redistribuição de tarefas proposta por Wu (2012), também pode ser válida, 

dependendo do contexto, aprimorando os funcionários que estiverem abaixo da média 

reconhecendo talentos e promovendo as de maior potencial, um procedimento simples e 

eficaz. 

Outra questão também mencionada, foi a falta de reconhecimento em linha com Matev 

e Assenova (2012), que também é uma oportunidade de melhoria. Todas as redes 

entrevistadas afirmam ter um canal aberto para a comunicação dos funcionários, três das redes 

entrevistadas realizam pesquisa de clima anual e também três redes se baseiam nos inputs dos 

funcionários para melhorias, mesmo que sem uma frequência determinada. Porém apenas 

duas redes possuem plano de incentivo e mesmo assim restritas à gerência geral e chefias ou 

departamento comercial. 

 

 A faixa etária ou nível hierárquico seriam características relevantes no perfil do 

funcionário que deixa o segmento hoteleiro?    

 

A questão da faixa etária, em consonância com Park e Gursoy (2012) e Karatepe 

(2013) e não pôde ser comprovada. Apenas uma das redes tinha essa confirmação, uma outra 

rede comentou que a maior parte dos funcionários atualmente pertence a uma faixa etária 

específica e por isso não há como concluir que este seja o motivo da rotatividade. Duas redes 

não responderam ou não têm como mensurar e outra rede explicou que não há diferença 

relevante entre as faixas etárias que deixam a empresa.  
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A questão do nível hierárquico foi parcialmente comprovada. Três das cinco redes 

entrevistadas concordam que funcionários de níveis hierárquicos mais baixos apresentam 

maior índice de rotatividade, sobretudo na área operacional.  

Ter um líder voltado a pessoas conforme recomendação de Dhevabanchachai, e 

Muangasame (2013) em estudo voltado geração Y, pode ser um diferencial, mesmo que não 

tenhamos comprovado maior índice de evasão nesta faixa etária, já que a tendência será uma 

participação cada vez maior deste perfil no mercado de trabalho e segundo Park e Gursoy 

(2012) uma vez satisfeitas e engajadas, as gerações mais jovens tendem a aumentar a 

autoestima e otimismo, apresentando índice menor de turnover do que as gerações mais 

experientes.  

 

 Hotéis que apresentam plano de carreira estruturado possuem um índice menor de 

rotatividade?  

 

Apesar da ausência de um plano de carreira, estar presente entre os motivos de 

insatisfação com a hotelaria, essa questão não pôde ser totalmente comprovada já que a única 

rede que possui um plano estruturado, possui alto índice de rotatividade. A rede que possui 

um plano de carreira desenvolvido entre gestor e colaborador, não informou o índice de 

rotatividade.  

 

 Investir em desenvolvimento do pessoal seria um diferencial na retenção de talentos?  

 

Esta questão foi parcialmente suportada. Apesar de ter sido valorizado pelo grupo de 

ex-hoteleiros em linha com Ahmad e Scott (2010), o treinamento é um aspecto defendido e 

aplicado por todas as redes entrevistadas, conforme com os mais diversos índices de 

rotatividade e até citado como ferramenta de retenção, o que conduz a reflexão de sua 

importância como elemento agregador, que deve ser aplicado em conjunto com outras ações 

para ser mais eficaz, pois por si só não é capaz de reter o funcionário.  

Segundo Kalargyrou e Woods (2011) não são todos os tipos de treinamento que 

trazem o retorno adequado, o autor enumera quais as competências necessárias para serem 

usadas como ferramentas estratégicas em treinamento na hotelaria como: trabalho em equipe, 

inspiração/motivação, criatividade, orientação, manutenção, pró atividade, saber ouvir, 

permanecer saudável, mensuração de treinamentos, consistência e paixão pelo trabalho. 
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Os motivos de insatisfação são praticamente os mesmos entre os grupos de hoteleiros 

e ex-hoteleiros, porém os hoteleiros tentam resolver essas questões trocando de função ou de 

empresa dentro da hotelaria, ao invés de desistir e migrar logo para outro segmento, como se 

pode ver na média de hotéis trabalhados de 4 para hoteleiros e 2 para ex-hoteleiros. 

 

Figura 8 -  O que motivou os Hoteleiros a deixarem as empresas anteriores 

 

            Fonte: Elaborado pela própria autora (2017) 

 

O índice de 70% de hoteleiros que já pensou em deixar ou deixou a hotelaria é ainda 

muito alto. Porém se considerarmos que 40% deste grupo saiu e retornou e que talvez se 

tivessem tido uma experiência fora da hotelaria antes, uma orientação vocacional ou um 

melhor acompanhamento de RH, esse quadro poderia ser diferente.  
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Figura 9: Hoteleiros que já pensaram em deixar a hotelaria 

 

              Fonte: Elaborado pela própria autora (2017) 

 

O índice de 70%, porém agora a favor da hotelaria, deixou claro que apenas 10% dos 

que decidiram permanecer, o fizeram por não conseguirem se posicionar fora da hotelaria e 

que dentre os motivos de maior retenção está a vocação para a hospitalidade, essencial à 

função, conforme enfatizado por Sharpley e Forster (2003), seja pela teoria do perfil poli 

crônico proposto por Jang e George (2012) ou pelo prazer em servir. 

 

Figura 10 - Hoteleiros que decidiram permanecer na hotelaria  

 

             Fonte: Elaborado pela própria autora (2017) 
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No processo das entrevistas com os hoteleiros até mesmo em questões como ponto 

negativos em ser hoteleiro, o espirito de servir e o amor pela profissão já puderam ser 

observados em relatos como:  

“Para ser hoteleiro tem que amar ser hoteleiro e quando a gente ama o que faz 

fica difícil dizer pontos negativos”. 

“Quando escolhi hotelaria, já sabia da exigência das demandas de se trabalhar 

em um mercado que não fecha. 

“Minha paixão pela hotelaria e vender sonhos e experiências aos hóspedes”. 

 

“É um ambiente diferente, único. A possibilidade de viagens, a interação 

necessária entre os departamentos, é tudo muito pequeno, mas ao mesmo 

tempo muito grande. 

 

Afirmações que corroboraram a afirmação de Perrewé et al. (1991) de que 

funcionários com auto-estima elevada, ou satisfeitos com o trabalho, apresentam níveis mais 

elevados de sobrecarga de trabalho e que a valorização da satisfação no trabalho pode ser 

usada como importante ferramenta para diminuir o stress e aliviar o esgotamento através de 

treinamento, orientação e previsões de trabalho realísticas oferecidas em um contexto de 

socialização encorajando a autonomia dos funcionários, conforme Yang (2010). 

As constatações acima direcionam nossa reflexão a importância de um bom e 

criterioso recrutamento. Apenas dois gestores de RH citaram a hospitalidade como aspecto 

essencial dentre principais requisitos a uma boa contratação.   
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6. CONCLUSÃO 

   Esta pesquisa buscou despertar o interesse do leitor sobre a importância do 

desenvolvimento do turismo para a economia e como o incremento do parque hoteleiro 

para atender grandes eventos, evidenciou pontos fracos neste segmento, principalmente 

na escassez de recursos humanos.  Através de embasamento teórico foi possível ilustrar 

um mercado de trabalho cada vez mais representado pela geração Y e como este perfil 

exigirá que a hotelaria se reinvente para se tornar competitiva no setor de prestação de 

serviços.  

 A fundamentação teórica também buscou aproximar o leitor do universo da 

hotelaria, apresentando seus personagens, origens, e essência através do conceito de 

hospitalidade.  

A revisão da literatura através dos artigos da base Scopus foi enriquecedora e 

levantou como o tema turnover tem sido tratado internacionalmente e possibilitou a 

identificação de mazelas comuns à hotelaria em distintos continentes.  

    A aplicação das entrevistas foi elucidativa e permitiu conhecer os diferentes 

pontos de vista entre hoteleiros, ex-hoteleiros e gestores de RH e assim confrontá-los 

para responder as questões da pesquisa e sugerir alternativas para a retenção.  A amostra 

de 10 indivíduos para as categorias hoteleiros e ex-hoteleiros foi bem limitada diante do 

universo de hoteleiros e ex-hoteleiros do município do Rio de Janeiro, contudo, as 

percepções e comentários se mostraram sempre em consonância entre os grupos. A 

amostra de cinco gestores de RH de grandes redes foi mais significativa, considerando o 

universo de 24 redes presentes no município do Rio de Janeiro atualmente. Não houve 

muita discrepância entre as percepções dos gestores se levarmos em conta as distintas 

origens e tempo de atuação de cada uma delas. Vale ressaltar que todas as redes 

entrevistadas possuem oportunidades de desenvolvimento principalmente quanto a plano 

de carreira, plano de incentivo e estratégias de retenção e que apenas duas delas 

consideram a hospitalidade como característica da primordial à contratação.   

Foi possível constatar que os antecessores do turnover e da evasão são comuns, 

mas no caso dos hoteleiros são relevados ou amenizados pelo espírito de servir e amor a 
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profissão e que os hoteleiros, quando insatisfeitos, tentam ainda mudar de posição ou 

hotel antes de desistir da hotelaria.  

O atual cenário econômico no país, contudo gerou demissões na hotelaria bem 

como em tantos outros setores da economia, fazendo com que a indústria hoteleira 

carioca, não sentisse ainda os reflexos da carência de mão-de-obra suposta pela autora, 

na elaboração deste projeto.   

Considerando então a hospitalidade como elemento crucial à boa contratação na 

hotelaria e consequentemente a relevância de um criterioso processo de recrutamento, 

sugere-se um estudo voltado a esse tema, seja na hotelaria ou em áreas afins para 

aplicação comum à hotelaria.   

Analisando o atual cenário de excessiva oferta de hotéis no município do Rio de 

Janeiro, recomenda-se também um estudo de como cidades internacionais que 

receberam grande incremento de hotéis para sediar grandes eventos, conseguiram se 

manter sustentáveis após os eventos.   
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funcionário, este trabalho se propõe a desenvolver e validar 

um índice de satisfação do funcionário e analisa três fatores 

críticos: evolução na carreira, controle e variedade e 

relacionamentos como diretamente ligados à satisfação no 

trabalho. Porém apenas os fatores ligados a controle e 

variedade como: a habilidade de ter iniciativa, variedade de 

tarefas, poder contribuir e ter autonomia demonstraram 

efeito direto na intenção de se manter no emprego atual.  

Comentado [A1]: VOCÊ TERÁ TER ARGUMENTOS PARA EXPLICAR 
À BANCA, CASO ELA PERGUNTE, O MOTIVO DE UM ROTEIRO TÃO 
EXTENSO 
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3

 3 

(F) 

Robinson, R.N.S., 

Kralj, A., Solnet, 

D.J., Goh, E., 

Callan, V. (2014) 

Thinking job 

embeddedness not 

turnover: Towards a 

better 

understanding of 

frontline hotel 

worker retention 

Este trabalho defende que fatores extratrabalho também 

influenciam na decisão de deixar o emprego e, usando a 

escala de 3 dimensões: percepção de pertencimento à 

empresa ou à comunidade; conexões formais e informais 

dentro e fora da empresa e sacrifício, conclui, 

contrariamente à literatura estudada, que apenas a influência 

do sacrifício organizacional, ou a percepção do que seria 

perdido ao deixar o emprego foi relevante à intenção de 

deixar o emprego. Os aspectos de pertencimento e 

relacionamento não se demonstraram tão relevantes em 

relação ao turnover que é frequente no setor hoteleiro como 

um todo e onde a mobilidade entre os hotéis é grande e os 

hotéis oferecem condições muito similares no quesito 

relacionamento. 

4

4  

(C) 

Chen, Y., 

Friedman, R., 

Simons, T. (2014) 

The gendered 

trickle-down effect 

how mid-level 

managers 

satisfaction with 

senior managers 

supervision affects 

line employees 

turnover intentions 

Analisa como a gestão imediata pode afetar diretamente o 

índice de turnover, focando na satisfação dos supervisores e 

gerentes médios e como estes podem ser afetados pela 

gestão dos gerentes seniores e consequentemente contribuir 

ou não para o turnover dos funcionários de linha. Foi 

comprovada relação positiva entre a satisfação dos gerentes 

médios e sua supervisão e de funcionários de linha e sua 

intenção de permanecer no emprego. Essa relação se 

mostrou ainda mais impactante quando o gerente médio é do 

sexo feminino. 
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5

 5 

(G) 

Milman, A., 

Dickson, D. 

(2014) 

Employment 

characteristics and 

retention predictors 

among hourly 

employees in large 

US theme parks and 

attractions 

Aborda o universo de funcionários de parques de diversão 

também aplicável ao universo da hotelaria e de prestação de 

serviços em geral. Constata-se que o funcionário da geração 

Y é mais suscetível a fatores intrínsecos como propósito, 

importância, e satisfação com o trabalho do que extrínsecos 

como pagamento e recompensas e que 88% dos 

funcionários troca de emprego por motivos como falta de 

confiança, oportunidade de crescimento, falta de 

engajamento e problemas com superiores e que um trabalho 

estratégico de retenção é capaz sobretudo de atrair novos 

funcionários engajados. Como resultado, os pontos de maior 

destaque foram as oportunidades de crescimento, approach 

humano aos funcionários, trabalho agradável e desafiador e 

as maiores dificuldades foram questão salarial e a 

necessidade de mais transparência quanto às oportunidades 

de promoção. 

6

6  

  (D) 

Herington, C., 

McPhail, R., 

Guilding, C. 

(2013) 

The evolving nature 

of hotel HR 

performance 

measurement 

systems and 

challenges arising: 

An exploratory 

study 

Aborda o tema da aplicação de um sistema de mensuração 

de performance de RH como diferencial na prestação de 

serviços. Com a aplicação deste novo sistema, os 

departamentos de RH passam a ter uma função mais 

estratégica e a serem vistos como um centro de custo, 

contabilizando as atividades de RH a cada departamento 

solicitante para que seja possível mensurar custos com 

absenteísmo, turnover, recrutamento, treinamento e 

desenvolvimento. Apesar de ser uma excelente iniciativa de 

reflexão, este sistema ainda enfrenta grandes desafios para a 

mensuração de muitos aspectos como produtividade e 

motivação. 

7

 7 

  (F) 

Mohsin, A., 

Lengler, J., 

Kumar, B. (2013) 

Exploring the 

antecedents of 

intentions to leave 

the job: The case of 

luxury hotel staff 

A partir do contexto de um setor hoteleiro em franca 

expansão na Índia, os autores esbarram em grandes desafios 

no setor como: percepção de baixa remuneração, 

discriminação por sexo e raça, longa jornada de trabalho, 

falta de um plano de carreira e parcas condições de trabalho 

e comprovam as seguintes hipóteses: quanto maior o 

entusiasmo na profissão e na empresa, quanto mais 

estimulante o trabalho e quanto maior a lealdade do 
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funcionário à empresa, menor a intenção de deixar o 

emprego. Não foram comprovadas as hipóteses de que 

quanto maior o impacto do trabalho na vida social e familiar 

maior a intenção de deixar o emprego, pois segundo o autor 

a cultura indiana prioriza o trabalho à vida social; e de que 

uma melhor relação do funcionário com o supervisor, menor 

é a intenção de deixar o emprego pois também, devido a 

fatores culturais, o relacionamento interpessoal também não 

é fator determinante para a permanência no emprego ou que 

algumas situações de injustiça do supervisor podem ser 

relevadas para a manutenção do emprego;  as hipóteses de 

que quanto maior a remuneração e segurança no emprego, e 

quanto melhores os benefícios adicionais,  menor a intenção 

de deixar o emprego também não puderam ser comprovadas 

e uma alternativa citada pelos autores seria de que outros 

fatores como entusiasmo na empresa, trabalho estimulante e 

lealdade a empresa podem ser considerados mais 

importantes que segurança e remuneração. 

8

 8 

(G) 

Dhevabanchachai, 

N., Muangasame, 

K.(2013) 

The preferred work 

paradigm for 

generation y in the 

hotel industry: A 

case study of the 

international 

tourism and 

hospitality 

international 

programme, 

Thailand 

Aborda como o desafio o alto índice de turnover na 

hotelaria, que demanda física e mentalmente, muitas vezes 

sem uma compensação competitiva é agravado pelo 

comportamento da geração Y que já representa 41% da 

população economicamente ativa. A demanda por 

funcionários capacitados é cada vez maior e é um grande 

desafio conciliar o perfil da Geração Y com o job 

description dos hoteleiros. Desta forma, a recomendação dos 

autores era de que um bom plano de retenção efetivo de para 

esses funcionários incluísse um bom nível salarial, pacote de 

benefícios indiretos, programa de compensações não 

financeira e um líder voltado a pessoas. 

9

9  

(A) 

Cheng, P.-Y., 

Yang, J.-T., Wan, 

C.-S., Chu, M.-C. 

(2013) 

Ethical contexts and 

employee job 

responses in the 

hotel industry: The 

roles of work values 

and perceived 

Buscam comprovar se o contexto ético (com clima e 

culturas éticos) pode promover atitudes favoráveis para 

reduzir o turnover e melhorar a satisfação no trabalho.  E 

concluem que há uma relação positiva entre a percepção de 

um contexto ético e a satisfação no trabalho; há uma relação 

negativa entre essa percepção e a intenção de turnover; os 



97 

 

organizational 

support 

valores individuais ou de um grupo no trabalho podem 

funcionar como mediadores na relação entre o contexto 

ético e a satisfação no trabalho; A percepção de suporte na 

empresa media uma positiva relação entre contexto ético e 

satisfação no trabalho e negativa entre contexto ético e 

intenção de turnover. A hipótese de que os valores mediam 

a relação entre o contexto ético e o turnover foi 

parcialmente comprovada. Os autores sugerem que os hotéis 

podem usar pagamento, promoção e enriquecimento do 

trabalho para melhorar a percepção de suporte da empresa. 

1

10 

(E) 

Karatepe, O.M. 

(2013) 

High-performance 

work practices, 

work social support 

and their effects on 

job embeddedness 

and turnover 

intentions 

Pesquisa aborda o engajamento no trabalho e como a 

percepção das políticas organizacionais podem afetar o 

comprometimento à performance extra tarefa e a intenção 

de turnover e consegue comprovar as seguintes hipóteses: a 

percepção das organizações políticas estão negativamente 

relacionadas com o engajamento dos funcionários; o 

engajamento está positivamente relacionado ao 

comprometimento afetivo e a performance extra função está 

negativamente relacionada às intenções de turnover; o 

engajamento interpõe-se entre os efeitos da percepção das 

políticas organizacionais pelos funcionários e o 

comprometimento afetivo com a empresa performance extra 

tarefa e as intenções de turnover. Não houve diferença 

relevante entre variáveis de sexo, idade e formação. 

1

11 

(B) 

Luo, Z., Qu, H., 

Marnburg, E. 

(2013) 

Justice perceptions 

and drives of hotel 

employee social 

loafing behavior 

Aborda a Percepção de Justiça Organizacional diante de um 

cenário de extrema concorrência da hotelaria na China e 

comprovam as seguintes hipóteses: A percepção de justiça 

do funcionário está positivamente relacionada à satisfação 

com a justiça (satisfação com resultados, pagamento, 

recompensa, promoção e satisfação com o supervisor);  a 

percepção de justiça está positivamente ligada ao 

comprometimento do funcionário, a satisfação relacionada 

com a justiça está diretamente ligada ao comprometimento 

do funcionário; a percepção de justiça tem um impacto 

negativo na intenção de turnover do funcionário; o 

comprometimento do funcionário tem um impacto negativo 
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na intenção de turnover; o comprometimento do 

funcionários está negativamente relacionado ao “social 

loafing” e a intenção de turnover está positivamente 

relacionado ao “social loafing”. Social Loeafing é definido 

como um fenômeno que ocorre quando um funcionário se 

esforça menos quando trabalha em grupo do que quando 

trabalha sozinho. 

1

12 

(E) 

Karatepe, O.M. 

(2013) 

Perceptions of 

organizational 

politics and hotel 

employee 

outcomes: The 

mediating role of 

work engagement 

A aplicação de práticas de alta performance (treinamento, 

autonomia e gratificação), afetam positivamente o 

engajamento, a percepção de suporte social na empresa 

também está positivamente ligada ao engajamento, quanto 

maior o nível de engajamento, menor o índice de turnover, o 

engajamento interpõe-se entre os efeitos da aplicação das 

práticas de alta performance e os índices de turnover e entre 

os efeitos da percepção de suporte social no ambiente de 

trabalho e o índice de turnover. Desta forma o autor sugere 

que todas práticas de alta performance (treinamento, 

autonomia e gratificação) sejam aplicados simultaneamente 

e que é importante que mantenham um bom ambiente de 

trabalho com oportunidades de crescimento para que 

possam reter os funcionários e atrair bons funcionários que 

se sintam familiarizados com os objetivos e cultura da 

empresa. 

1

13 

(D) 

Matev, D., 

Assenova, M 

(2012) 

Application of 

corporate social 

responsibility 

approach in 

Bulgária to support 

sustainable tourism 

development 

Constatam que apenas 16% dos hotéis tem política de 

recrutamento, 60% tem política contra discriminação, 50% 

não tem plano de carreira e 15% não oferecem nenhum tipo 

de treinamento ao staff. Mais de 1/3 só oferecem 

treinamento de iniciação. As condições de trabalho em geral 

são boas e mais da metade dos hotéis demonstram 

claramente o cálculo das remunerações. Criam uma lista de 

pontos a melhorar como aprimoramento de políticas e 

procedimentos de RH. 
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1

14 

(G) 

Park, J., Gursoy, 

D. (2012) 

Generation effects 

on work 

engagement among 

U.S. hotel 

employees 

Comprovam que o engajamento no trabalho pode variar de 

acordo com cada geração e que as gerações mais jovens 

tendem a direcionar menos recursos e energia nas tarefas 

graças a sua baixa centralização no trabalho e maior valor 

ao equilíbrio entre trabalho e vida social e que o ambiente 

de trabalho na hotelaria pode não ser visto pela geração Y 

como compensador e desafiador o suficiente para motivá-lo, 

porém uma vez  satisfeitas e engajadas, as gerações mais 

jovens tendem a aumentar a autoestima e otimismo, 

apresentando índice menor de turnover do que outras 

gerações. 

1

15 

(F) 

Wu, Y. (2012) 

Mental workload 

assessment in a 

taiwanese hotel 

chain 

Considerando que recepcionistas são muito importantes na 

satisfação dos hóspedes e que são os primeiros contatos no 

hotel através de levantamento de tarefas de cada 

recepcionista, foi possível redistribuir tarefas e aprimorar 

recepcionistas que estivessem abaixo da média 

reconhecendo talentos e promovendo as de maior potencial, 

um procedimento simples e eficaz.  

1

16 

(I) 

Jang, J., George, 

R.T. (2012) 

Understanding the 

influence of 

polychronicity on 

job satisfaction and 

turnover intention: 

A study of non-

supervisory hotel 

employees 

Classifica o perfil adequado à hotelaria como poli crônico: 

capaz de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo ou 

alternar tarefas e que, contratando pessoas com esse perfil, 

elas se sentirão confortáveis, confiantes e satisfeitas no 

ambiente de trabalho, reduzindo consequentemente o índice 

de turnover. Conclui que um ambiente poli crônico pode 

aumentar a intenção de turnover em funcionários que não o 

sejam e que também pode haver um certo conflito entre 

estes e os poli crônicos. Recomenda que o indivíduo que 

não tenha este perfil, deva ser cuidadosamente alocado em 

funções em que não precisem desenvolver várias tarefas ao 

mesmo tempo. 
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1

17 

(B) 

Lam, W., Chen, 

Z. (2012) 

When I put on my 

service mask: 

Determinants and 

outcomes of 

emotional labor 

among hotel service 

providers according 

to affective event 

theory 

Aborda como a justiça interacional oferecida pelos 

supervisores pode desencadear as reações afetivas dos 

funcionários que podem agir superficialmente ou “atuar” e 

que os hoteleiros são muito sensíveis ao como são tratados 

por seus superiores. Conclui que o suporte dos supervisores 

está positivamente relacionado à justiça interacional e que 

esta, está negativamente relacionada a emoções negativas 

que por sua vez estão positivamente ligadas a maus 

comportamentos que levam à baixa satisfação no trabalho e 

impactam no aumento do índice de turnover.  

1

18 

(H) 

Kazlauskaite, R., 

Buciuniene, I., 

Turauskas, L. 

(2011) 

Organisational and 

psychological 

empowerment in 

the HRM-

performance 

linkage 

Conclui que o empowerment, através de um pacote de 

atividades de Recursos Humanos, está positivamente 

associado a satisfação do funcionário no trabalho, ao 

comprometimento afetivo e ao comportamento voltado à 

satisfação do cliente. 

1

19 

(G) 

Li, S. (2011) 

High turnover of 

college graduates in 

hotel industry in 

China and its 

countermeasures 

Mostra o contexto atual da China que vem promovendo a 

educação em turismo e hotelaria para prover suficiente força 

de trabalho ao crescente número de negócios no setor desde 

1990 e apesar deste investimento, o alto índice de turnover 

ainda é um desafio a ser estudado. O estudo conclui que os 

principais motivos da evasão são: falta de oportunidades de 

crescimento na carreira, baixa remuneração, percepção dos 

funcionários de como são tratados e a imagem negativa da 

hotelaria para a família dos estudantes que é estereotipada 

pelos baixos salários e baixa oportunidade de crescimento e 

que faz com que o estudante que entra buscando um 

ambiente de luxo e glamour se decepcione com o a pesada 

escala de trabalho, tornando a hotelaria uma opção para 

estudantes se classes mais baixas. 

2

20 

(H) 

Humborstad, 

S.I.W., Perry, C. 

(2011) 

Employee 

empowerment, job 

satisfaction and 

organizational 

commitment: An 

in-depth empirical 

Busca testar a relação entre a percepção de empowerment, o 

esforço desempenhado pelos funcionários e a intenção de 

turnover e conclui que os funcionários que percebem o 

emporwerment demonstram forte satisfação no trabalho e 

comprometimento na empresa bem como a redução de 

turnover, porém a relação entre o emporwerment e o esforço 
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investigation no trabalho foi insignificante  

2

21 

(F) 

O'Neill, J.W., 

Davis, K. (2011) 

Work stress and 

well-being in the 

hotel industry 

Identifica como maiores antecessores do stress tensões 

interpessoais e sobrecargas. As tensões interpessoais 

estavam diretamente ligadas à baixa satisfação no trabalho e 

ao alto índice de turnover, mas a sobrecarga não. 

2

22 

(D) 

Kalargyrou, V., 

Woods,  R.H. 

(2011) 

Wanted: Training 

competencies for 

the twenty-first 

century 

Busca comprovar como o investimento em treinamentos 

pode trazer economia a médio e longo prazo, porém como 

não são todos os tipos de treinamento que trazem o retorno 

adequado, o autor enumera quais as competências 

necessárias para serem usadas como ferramentas 

estratégicas em treinamento na hotelaria como: trabalho em 

equipe, inspiração/motivação, criatividade, orientação, 

manutenção, pró atividade, saber ouvir, permanecer 

saudável, mensuração de treinamentos, consistência e 

paixão pelo trabalho.  

2

23 

(A) 

Yang, J.-T. 

(2010) 

Antecedents and 

consequences of job 

satisfaction in the 

hotel industry 

Busca ampliar o estudo da satisfação por outros ângulos e 

demonstrar a importância de considerar não apenas os 

efeitos das características do trabalho na satisfação, mas 

também os efeitos desta no comprometimento 

organizacional. Autor sugere a valorização da satisfação no 

trabalho como importante ferramenta para diminuir o stress 

e aliviar o esgotamento através de treinamento, orientação, e 

previsões de trabalho realísticas oferecidas em um contexto 

de socialização encorajando a autonomia dos funcionários.  
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2

24 

(A) 

Yang, Q.M., 

Song, Y. (2010) 

An investigation 

and analysis of the 

satisfaction degree 

of administrative 

staff in the service 

industry - On the 

basis of human 

resources research 

of the headquarters 

of new century 

tourism group 

Conclui que os fatores que mais influenciam no grau de 

satisfação dos funcionários são: sentir se respeitado e 

cuidado, identificação com a empresa, disciplina no 

trabalho, relacionamento interpessoal, confiança no futuro 

da empresa, suporte dos supervisores e responsabilidades do 

trabalho e os com maior oportunidade para 

desenvolvimento: oportunidades de treinamento, 

alimentação no trabalho remuneração na hotelaria, bem-

estar e sistema de remuneração. 

2

25 

(C) 

Kim, B., Lee, G., 

Carlson, K.D. 

(2010) 

An examination of 

the nature of the 

relationship 

between Leader-

Member-Exchange 

(LMX) and 

turnover intent at 

different 

organizational 

levels 

Estudo traz à tona a afirmação de que muitos hotéis 

simplesmente aceitam o turnover como parte da cultura no 

ambiente de trabalho ao invés de se empenharem para evitá-

lo. Conclui que funcionários que tem a percepção de um 

relacionamento de baixa qualidade com o seu supervisor 

apresentam maiores índices de turnover e sugere que estes 

relacionamentos sejam revistos.  

2

26 

(D) 

Davidson, 

M.C.G., Timo, 

N., Wang, Y. 

(2010) 

How much does 

labour turnover 

cost?: A case study 

of Australian four- 

and five-star hotel 

Revelam custos ligados ao turnover e perda de 

produtividade e qualidade no serviço e sugerem a 

reformulação da estratégia interna de Recursos Humanos e 

sistemas contábeis através da adaptação à nova força de 

trabalho, da flexibilidade para se encaixar às peculiaridades 

da geração Y através de programas de prospecção e 

programas de treinamento personalizados. Pacotes focados 

em treinamento, recompensa, cultura da empresa e 

integração da família e que cabe aos gerentes identificar não 

apenas razões pelas quais o staff irá partir, mas também 

razões para o reter. 
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2

27 

 (A) 

Chalkiti, K., 

Sigala, M. (2010) 

Staff turnover in the 

Greek tourism 

industry: A 

comparison 

between insular and 

peninsular regions 

Abordam o tema turnover, visando comprovar suas 

consequências sobre os funcionários que permanecem na 

empresa e podem afetar sua motivação e atitudes perante a 

empresa. Porém, além de não conseguirem sustentar esta 

hipótese, se deparam com grande discrepância entre os 

entrevistados das áreas peninsulares e insulares da Grécia. E 

em oposição a outros estudos os fatores como satisfação do 

trabalho, desenvolvimento na carreira e horas de trabalho, 

motivação e condições de trabalho foram vistas como 

neutros ao turnover. Uma das explicações pode ser muitos 

pequenos negócios familiares e diferentes segmentos de 

turismo (hotelaria e operadores de turismo) 

2

28 

(B) 

Nadiri, H., 

Tanova, C. (2010) 

An investigation of 

the role of justice in 

turnover intentions, 

job satisfaction, and 

organizational 

citizenship behavior 

in hospitality 

industry 

Estuda a satisfação no trabalho como antecessora ao 

turnover porém sobre a ótica da percepção de justiça 

organizacional do funcionário e como esta percepção pode 

impactar na satisfação dos funcionários e no comportamento 

deste no trabalho. Os autores classificam a Percepção de 

Justiça em três dimensões: Justiça distributiva refere-se à 

percepção de justiça com os resultados (fins), justiça 

procedural ao meio como esses resultados são determinados 

(meios) e justiça interacional refere-se ao tratamento 

interpessoal e concluem que a decisão do funcionário em 

deixar o emprego está relacionada à distribuição de 

recompensas sendo assim a justiça distributiva mais 

impactante ao comportamento do que a procedural e sugere 

além de uma forte política de RH, transparência e 

procedimentos justos de recompensa. 
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2

29 

(D) 

Ahmad, R., 

Solnet, D., Scott, 

N. (2010) 

Human resource 

practices system 

differentiation: A 

hotel industry study 

Abordam as estratégias de gestão de RH (SHRM) e as 

práticas de um sistema de diferenciação de RH (HRPSD) 

como ferramentas para a retenção de pessoal.  Foi possível 

perceber níveis distintos de motivação, satisfação no 

trabalho, comprometimento e retenção nos diferentes hotéis 

conforme os níveis de aplicação destes fatores. E apesar de 

não mostrar causalidade na relação entre HRPD e 

motivação, satisfação no trabalho comprometimento e 

retenção, constata que empresas que diferenciam seus staffs 

com treinamento, compensação e empowerment, possuem 

funcionários satisfeitos e comprometidos com alto índice de 

retenção. 

3

30 

(H) 

Moncarz, E., 

Zhao, J., Kay, C. 

(2009) 

An exploratory 

study of US lodging 

properties' 

organizational 

practices on 

employee turnover 

and retention 

Classifica as práticas mais relacionadas à retenção como: 

cultura corporativa e comunicação; ambiente de trabalho e 

design do cargo, contratações e promoções; foco no cliente; 

reconhecimento do funcionário. Organizações com efetivas 

missões, objetivos e orientação além de um sistema 

apropriado de recompensas demonstraram ter um menor 

índice de turnover entre funcionários. 

3

31 

(G) 

Zopiatis, A., 

Constanti, P. 

(2007) 

Human resource 

challenges 

confronting the 

Cyprus hospitality 

industry 

Constata como principais antecessores ao turnover: falta de 

crescimento na carreira, pobres condições de trabalho, 

segurança no trabalho e falta de reconhecimento. Fatores 

como recompensas insuficientes, incompatibilidade entre 

características do emprego e interesses pessoais foram 

pouco pontuados. Quanto a diferença etária dos gerentes foi 

pontuada que gerentes com mais de 30 anos dão mais 

importância a condições de trabalho, percepção de 

segurança no trabalho e incompatibilidade entre o trabalho e 

interesses pessoais, e menores de 30 anos à segurança no 

trabalho. 
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3

32 

(H) 

Kazlauskaite, R., 

Buciuniene, I., 

Turauskas, L. 

(2006) 

Building employee 

commitment in the 

hospitality industry 

Através de aplicação de questionários a funcionários de 

linha de frente concluíram que o empowerment, através de 

um pacote de atividades de Recursos Humanos, está 

positivamente associado a satisfação do funcionário no 

trabalho, ao comprometimento afetivo e ao comportamento 

voltado à satisfação do cliente, contribuindo para uma 

equipe motivada e compreensiva, aumento da 

produtividade, redução dos custos com turnover, aumento 

de qualidade nos serviços, aumento nos lucros, fidelização 

dos clientes e melhor aproveitamento do conhecimento dos 

funcionários e requer além de algumas habilidades inerentes 

a função, treinamento, autonomia e compartilhamento de 

informações.  

3

33 

(J) 

Yang, J.-T., Wan, 

C.-S. (2004) 

"Advancing 

organizational 

effectiveness and 

knowledge 

management 

implementation" 

Também preocupados com o turnover e suas consequências, 

como a perda de informação, propõem como solução 

alternativa, a retenção do conhecimento dos funcionários 

usando tecnologia e visando fidelização dos clientes que 

chamam de Knowledge Management (KM) ou 

gerenciamento de conhecimento. Não há um padrão, em 

alguns hotéis a informação flui de maneira informal, alguns 

com orientação do supervisor, outros não se preocupam com 

a perda de informação.  

3

34 

(H) 

Sharpley, R., 

Forster, G. (2003) 

"The implications 

of hotel employee 

attitudes for the 

development of 

quality tourism: 

The case of 

Cyprus" 

Um tanto contraditório por ter a hotelaria como referência 

de bons salários, conclui que a maioria dos empregados foi 

atraído pela hotelaria pelos salários e recompensas, o que 

pode ser ruim em termos de comprometimento. Mais 

surpreendente ainda foi constatar que a maioria dos 

funcionários está satisfeita com a remuneração e que não 

aumentaria a carga de trabalho por um ganho maior, o que 

demonstra que a remuneração por si só não é um meio 

efetivo de motivação.  Mais da metade dos entrevistados 

consideraria trocar de emprego o que deixa transparecer que 

não há uma cultura no servir, tão importante na hotelaria. 
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3

35 

(J) 

Qu, H., Cheng, 

S.Y. (1996) 

"Attitudes towards 

utilizing older 

workers in the 

Hong Kong hotel 

industry" 

Levanta a possibilidade de suprir a falta de funcionários 

com mão de obra mais madura. A partir de 55 anos 

considerados mais trabalhadores, responsáveis, 

cooperativos, mais presentes, com menor índice de 

turnover, porém menos produtivos, mas caros e inflexíveis. 

Mesmo assim 66,7% dos gerentes entrevistados poderia 

considerar contratar pessoas mais velhas como alternativa 

mais do que outras alternativas como: contratar funcionários 

de meio período, rever salários e benefícios. 

3

36 

(H) 

Mok, C., Luk, Y. 

(1995) 

"Exit interviews in 

hotels: making 

them a more 

powerful 

management tool", 

Aborda as entrevistas de saída como um termômetro para 

reflexão dos pontos de melhoria e recomenda analisar 

informações e ficar atento às tendências, tomar ações 

corretivas e orientar supervisores de linha a implementar 

soluções e monitorar turnover. 

3

37 

(H) 

Ohlin, J.B., West, 

J.J. (1993) 

"An analysis of the 

effect of fringe 

benefit offerings on 

the turnover of 

hourly 

housekeeping 

workers in the hotel 

industry" 

Usando o departamento de governança que é um 

departamento de base, muitas vezes com os salários mais 

baixos no hotel, os autores analisam qual seria o impacto de 

alguns benefícios como diferencial contra o turnover no 

departamento, porém não conseguiram sustentar a hipótese 

de relação negativa entre determinados benefícios e menores 

índices de turnover. Concluíram, portanto, que nem mesmo 

os benefícios mais consistentes são capazes de reter os 

funcionários por si só, mas a perda deles poderia aumentar o 

turnover.  

8

38  

(G) 

Perrewé, P.L., 

Brymer, R.A., 

Stepina, L.P., 

Hassell, B.L. 

(1991) 

"A causal model 

examining the 

effects of age 

discrimination on 

employee 

psychological 

reactions and 

subsequent turnover 

intentions" 

Não foram comprovadas hipóteses de que funcionários com 

percepções de discriminação por idade, teriam autoestima 

impactada. Porém foi comprovado que os funcionários com 

autoestima elevada, ou satisfeitos com o trabalho, 

apresentam níveis mais elevados de sobrecarga de trabalho. 

Fonte: Elaborada pela própria autora 
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APENDICE B - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM HOTELEIROS  

 

Variáveis 

Idade  

Sexo  

Nível de escolaridade. Em caso de nível superior, especificar qual o 

curso.  

Há quanto tempo trabalha na hotelaria?  Em que departamentos e hotéis 

trabalhou e por quanto tempo? Já trabalhou em outro segmento fora da 

hotelaria? Caso sim, favor comentar. 

Em quantos hotéis já trabalhou e por quanto tempo trabalhou em cada 

um?  

Satisfação com a hotelaria Quais os pontos positivos e negativos de ser hoteleiro?  

Satisfação com o Gestor 

Como é o relacionamento de seu gestor com a equipe? Os funcionários 

são motivados e encorajados a participar? Há autonomia e os 

funcionários se sentem valorizados? 

Satisfação com o sistema de 

recompensas 

Há quanto tempo está na empresa atual e quantas promoções já teve ao 

longo deste tempo? E nos outros hotéis? 

Você considera o salário e pacote de benefícios justo para a função 

desempenhada?  

Satisfação com políticas de RH 
O departamento de RH é atuante ou na sua opinião deve ser 

aprimorado? Por que?  

Satisfação com Relações 

Interpessoais 

O ambiente de trabalho é amigável? Há um bom relacionamento e 

comunicação entre os departamentos? Há também um relacionamento 

extratrabalho ou as relações se limitam ao cotidiano de trabalho?  

Retenção 

O que o motivou a deixar as empresas anteriores? . 

Está satisfeito (a) na atual empresa/função? Por que?  

Já pensou em deixar a hotelaria? Por que motivos sairia?   

Que motivos o fizeram permanecer na área? . 

Específicas Como você vê a hotelaria do Rio de Janeiro daqui a 5 anos?  

      Fonte: Elaborado pela própria autora (2017) 
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       APÊNDICE C - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EX-HOTELEIROS 

Variáveis 

Idade  

Sexo 

Nível de escolaridade. Em caso de nível superior, especificar qual o 

curso.  

Há quanto tempo trabalhou na hotelaria?  Em que departamentos 

você trabalhou? 

Em quantos hotéis já trabalhou e por quanto tempo trabalhou em 

cada um?           

Qual a sua atual área de atuação?  

Satisfação com a 

Hotelaria 

Quais os pontos positivos e negativos de ser hoteleiro?  

O que o motivou a deixar a hotelaria?  

Satisfação com o 

Gestor 

Como era o relacionamento de seu gestor com a equipe? Os 

funcionários eram motivados e encorajados a participar? Tinham 

autonomia e se sentiam valorizados?  

Satisfação com o 

sistema de 

recompensas 

Há quanto tempo está na empresa atual e quantas promoções já teve 

ao longo deste tempo?  

Você considerava o salário e pacote de benefícios justo quando 

trabalhava na hotelaria? 

Satisfação com 

políticas de RH 

O departamento de RH era atuante ou na sua opinião deveria ser 

aprimorado? Por que? 

Satisfação com 

Relações 

Interpessoais 

O ambiente de trabalho era amigável? Havia um bom relacionamento 

e comunicação entre os departamentos? Havia um relacionamento 

extratrabalho também ou as relações se limitavam ao cotidiano de 

trabalho?  

Retenção 
O que poderia ter sido feito para sua permanência na hotelaria?  

Está satisfeito (a) na atual empresa/função? Por que?  

Específicas Como você vê a hotelaria do Rio de Janeiro daqui a 5 anos? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM GESTORES DE RH 

 

Variáveis  

Qual o atual índice de turnover do hotel?  

Há diferença relevante nesse nível de acordo com faixa etária e nível 

hierárquico dos funcionários?  

Há diferença relevante entre o nível de rotatividade de pessoal desta 

propriedade e das demais administradas por sua Rede? A que fatores 

principais esta diferença pode ser atribuída?  

Qual o tempo médio de trabalho do staff desta propriedade?  

Satisfação com 

Sistema de 

Recompensas 

A empresa possui plano de carreira? Poderia descrevê-lo 

brevemente? 

A empresa possui plano de incentivo? Poderia descrevê-lo 

brevemente? 

Satisfação com 

Políticas de RH  

O hotel investe em treinamentos? Caso sim, foi possível perceber 

alguma redução no índice de turnover desde o início destes 

investimentos?  

O departamento de pessoal de sua empresa faz a mensuração / 

repasse dos custos com turnover e recrutamento internamente a cada 

área solicitante?  

Há um canal eficaz de comunicação entre funcionários e RH? Com 

que frequência os funcionários são encorajados a dar opiniões ou 

sugestões sobre o trabalho e a empresa?  

Com que frequência são feitas inovações no dia a dia da empresa 

baseados nos inputs dos funcionários? 

Satisfação com 

Relações 

Interpessoais  

O hotel realiza pesquisas de clima organizacional? Com que 

frequência? 

Que critérios na sua opinião são essenciais a uma boa contratação?  

Retenção 
O que a empresa tem feito para reter seus talentos?  

Sua empresa realiza entrevistas demissionais? Com que frequência?  

Específicas Como você vê a hotelaria do Rio de Janeiro daqui há 5 anos?  

 


