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RESUMO 

O turismo vive um momento positivo no Brasil por conta dos grandes eventos e 
aumento do número de turistas. Os hotéis além de compor a oferta turística de um 
destino, hospedando os turistas, são organizações que tem grande poder 
empregatício da comunidade local. No caso do Turismo, que faz parte do setor de 
serviços, o elemento humano é extremamente importante para a prestação de um 
serviço de qualidade, dessa maneira a gestão dos colaboradores dos hotéis requer 
atenção especial dos gestores. A gestão de pessoas em hotelaria merece ser 
estudada de forma mais profunda, especificamente as políticas de recompensas 
adotadas em hotéis. Tendo em vista esse fato, objetivou-se analisar o discurso dos 
gestores e a percepção dos funcionários acerca das políticas de recompensas. A 
unidade de investigação foi um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Para a 
efetuação do objetivo central foi necessário fazer uma pesquisa bibliográfica e 
exploratória e após, entrevistas com os funcionários e gestores do hotel investigado, 
que foram submetidas à análise de conteúdo. Assim, foi possível criar categorias de 
análise para identificar os consensos e dissensos do discurso dos gestores e dos 
funcionários da organização investigada. 

 

Palavras-chave: Turismo. Hotelaria; Gestão de Pessoas; Política de Recompensas. 

  



ABSTRACT 

Tourism is going through a positive time in Brazil because of the big events and 
increased number of tourists. The hotels are part of a tourism destination, hosting 
tourists. In addition, hotels are organizations that have large employment capacity. 
The human resources in hospitality deserves to be studied more deeply, specifically 
the rewards strategies adopted in hotels. Considering this fact, it was aimed to 
analyze the discourse of managers and employees about the perception of political 
rewards. The research unit was a hotel located in the southern city of Rio de Janeiro. 
To achieve the main objective was necessary to do a literature review and 
exploratory research. Thereafter, interviews were conducted with employees and 
managers of the hotel investigated, which were submitted to content analysis. Thus it 
was possible to create categories of analysis to identify consensus and 
disagreements discourse of managers and employees of the organization 
investigated. 

 

Keywords: Tourism; Hospitality; Human Resources; Rewards Strategies. 
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INTRODUÇÃO 
 

O setor turístico brasileiro encontra-se em um momento positivo por conta do 

seu constante crescimento e da conquista de grandes eventos. Atualmente vive-se o 

planejamento, a construção e adequação da estrutura dos serviços necessários para 

atender eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Dentre 

a estrutura necessária para a consolidação de um sistema turístico forte, os hotéis 

constituem parte importante da oferta turística de um destino. Segundo Petrocchi 

(2007) a hotelaria é uma dimensão do sistema turístico que está em constante 

interação com outras dimensões. Os hotéis possuem um papel fundamental para a 

manutenção da atividade, na medida em que hospedam visitantes das mais 

diferentes localidades.  Além disso, Cooperetal. (2007) define que a hotelaria 

também exerce um importante papel na contribuição econômica que o turismo faz 

aos níveis nacional e local, já que, além de hospedar turistas, os hotéis são grandes 

empregadores da comunidade local. Sendo assim, é importante ressaltar que, 

segundo Pimenta (2007), a qualificação e gestão de pessoas são fundamentais para 

a construção do diferencial de cada empreendimento hoteleiro. 

Partindo da importância da hotelaria para o turismo e da capacidade 

empregadora dos hotéis é relevante que se estude a área de Gestão de Pessoas na 

hotelaria. A Gestão de Pessoas abrange a sistematização de um conjunto de 

conhecimentos de várias áreas tais como a Psicologia, a  

Sociologia, a Administração, a Comunicação, entre outras, e tem como objetivo 

promover a eficiência, a qualidade dos serviços e a qualidade de vida no ambiente 

de trabalho (Pimenta, 2007). Os hotéis, assim como qualquer organização, são 

espaços que necessitam de um departamento de gestão de pessoas eficiente e, 

para tal, é necessário que exista uniformidade entre o pensamento de gerentes e 

colaboradores, para que estes possam exercer sua função e, assim, gerar um 

serviço de qualidade para o hóspede. 

No ambiente organizacional, a gestão de pessoas executa diversos papéis. 

Usualmente estes papéis são divididos em subsistemas, tais como recrutamento e 

seleção (R&S), treinamento e desenvolvimento (T&D), avaliação de desempenho, 

estabelecimento da política de recompensas, etc. 
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Dentre os subsistemas da Gestão de Pessoas, a política de recompensas 

merece receber destaque pelos pesquisadores em razão de ser o maior elemento do 

custo operacional, impactar no êxito das estratégias da organização e ser uma 

poderosa ferramenta motivacional (Hanashiro, 2008). Visto que a política de 

recompensas é fundamental para um as organizações, evidencia-se a necessidade 

de se realizar um estudo sobre esse subsistema da gestão de pessoas dentro da 

hotelaria. 

Evidenciando a relevância do tema dentro da atividade turística e hoteleira, o 

presente trabalho tem o intuito de responder a seguinte questão: Qual é o discurso 

dos gestores e qual é a percepção dos funcionários com relação às políticas de 

recompensa adotadas em um hotel da zona sul do Rio de Janeiro? 

Tendo em vista a importância da política de recompensas para o desempenho 

e motivação dos funcionários, o objetivo central desse estudo consiste eminvestigar 

o discurso dos gestores e a percepção dos funcionários com relação às políticas de 

recompensa adotadas em um hotel da zona sul do Rio de Janeiro. Para a efetivação 

deste objetivo central foi necessário:  

 Conhecer a organização investigada através de pesquisa exploratória e 

observação participante, enfatizando as características das políticas de 

recompensa adotadas;  

 Apreender o discurso sobre políticas de recompensa na visão dos gestores;  

 Investigar a percepção dos funcionários com relação às políticas de 

recompensa adotadas pelo hotel pesquisado;  

 Construir categorias de análise baseando-se nos relatados de cada grupo 

investigado (gestores e funcionários) 

 Evidenciar pontos de consenso e dissenso entre o discurso dos gestores e a 

percepção dos funcionários.  

 Além desta introdução, este trabalho está estruturado em mais capítulos. Os 

três primeiros capítulos são referentes à fundamentação teórica e tem como objetivo 

fazer um resgate da literatura sobre o tema. O primeiro capítulo busca contextualizar 

o tema, abordando de forma conceitual e história a atividade turística e hoteleira. 

Ainda neste capítulo, são tratadas as mudanças vividas no ambiente organizacional, 

destacando como o capital humano e organizacional podem se tornar uma 

importante vantagem competitiva sustentável para as organizações. No segundo 
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capítulo é feito um resgate histórico e conceitual da gestão de pessoas, 

contemplando alguns de seus subsistemas de atuação relevantes para este 

trabalho. No terceiro capítulo é aprofundado o subsistema de política de 

recompensas, passando por conceitos de motivações e punição, e apresentando os 

principais tipos de recompensas financeiras e não-financeiras.  

 O quarto capítulo apresenta a metodologia, com a natureza da pesquisa, o 

método e a técnicas de coletas de dados, a forma como os dados foram 

interpretados e analisados, a descrição do objeto de estudo e, por fim, a 

caracterização dos sujeitos de investigação. Ainda neste capítulo, busca-se explicar 

e justificar a razão da metodologia escolhida, em que foram realizadas de pesquisas 

bibliográfica e exploratória. Os dados para realização da pesquisa qualitativa foram 

obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas e observação participante. Após a 

coleta, estes dados foram submetidos à análise de conteúdo.  

 O quinto capítulo tem o intuito de apresentar e discutir os resultados da 

pesquisa, que apresentam-se através de categorias construídas por meio dos 

relatos e voltadas para atender o objeto central proposto neste trabalho. Por fim, no 

sexto, e último capítulo, são delineadas as considerações finais, apontando as 

principais contribuições do trabalho, limitações encontradas e possíveis pesquisas 

futuras. 
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1. OS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E A NOVA ÂMBIÊNCIA 
COMPETITIVA 

 
 

Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT (OMT, 2001, p. 38), “o 

turismo compreende as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e 

estadias em lugares diferentes do seu local de residência, por um período 

consecutivo inferior a um ano, com propósitos de lazer, descanso, negócios e 

outros”. Para que o turismo aconteça, segundo essa definição, se faz necessário a 

existência de vários elementos de apoio à atividade, como rede de transportes, 

meios de hospedagem (hotéis, resorts, pousadas, albergues), restaurantes, 

entretenimento, etc. (BENI, 2003). Dentre esses elementos, destacam-se os meios 

de hospedagem, por apresentar a função básica de receber e acolher os visitantes 

no destino turístico, oferecendo serviços compatíveis com a estrutura de cada 

equipamento. Os hotéis possuem um papel fundamental para a manutenção da 

atividade, na medida em que hospedam visitantes das mais diferentes localidades.   

Aldrigui (2007) afirma que a razão de ser de um hotel é a comercialização 

suas unidades habitacionais. Pode-se dizer que este é o objetivo básico desse tipo 

de empreendimento independente do seu porte ou localização, o negócio do hotel é 

o aluguel de suas unidades habitacionais. Porém, mais do que isso, os meios de 

hospedagem, especificamente os hotéis, são organizações que empregam um 

grande número de pessoas movimentando, desse modo, a economia das regiões 

em que se encontram localizados.  

Para Medlik e Ingram (2002), é suficiente descrever um hotel como um 

estabelecimento que oferece hospedagem, alimentação e bebidas para os viajantes 

e residentes temporários. Em alguns casos os hotéis também podem oferecer outras 

instalações, para outros tipos de usuários, como aluguel de salas para eventos ou 

sala de reunião para empresas Essa definição abrange mais conceitos do que a 

primeira, ao aludir aos demais setores de um hotel e também aos seus possíveis 

negócios , que não seja apenas a hospedagem.  

Apesar das definições citadas explicarem corretamente qual o sentido dos 

empreendimentos hoteleiros e acabarem por se completar, pode-se dizer que 

deixam lacunas ou por serem básicas demais, como a primeira, ou por não tratar o 

hotel como uma organização complexa, como a segunda conceituação. É possível 

afirmar então, que uma definição mais abrangente para a hotelaria dentro do 
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turismo, seria aquela que contemplasse tanto o âmbito operacional, quanto o hotel 

como uma organização inserida no contexto econômico da sociedade, já que além 

de um estabelecimento que oferece hospedagem, pertencem a um subsetor turístico 

que fornece o maior número de empregos em termos globais e, provavelmente, é o 

responsável pelo mais alto nível de receita proveniente das atividades turísticas 

(COOPER et al., 2001). 

 
 

1.1. SETOR HOTELEIRO: VISÃO HISTÓRICA 
 
 

O ato de receber pessoas é bastante antigo, sendo, porém um ato de 

caridade e hospitalidade e não um negócio.  

Segundo, Aldrigui (2007), em 1774 surgiu o primeiro hotel familiar em Londres 

que se caracterizava por ser uma grande casa onde os apartamentos eram alugados 

por dia, semana ou mês. Porém, somente no século XIX que foi registrado os 

primeiros hotéis europeus que cobravam de seus hóspedes um valor para a 

utilização do quarto e para suas refeições. Nestes estabelecimentos, já havia a 

formalização da mão-de-obra, como gerentes, recepcionistas e funcionários 

uniformizados. Mesmo assim, até meados desse século seu desenvolvimento foi 

relativamente lento. Medlik e Ingram (2002) afirmam que seu crescimento se deu 

apenas na segunda metade do século XIX quando as ferrovias e, posteriormente os 

navios, geraram fluxos turísticos grandes o suficiente para possibilitar o surgimento 

de hotéis maiores. É importante ressaltar então que o processo de evolução do setor 

hoteleiro tem relação estreita com o desenvolvimento de outro subsetor do turismo, 

o de transportes.  

 Para Dias (1991), o processo de evolução hoteleira pode ser divido em três 

fases. A primeira sendo composta pelos primeiros hotéis ainda no século XVIII; a 

segunda com o surgimento da grande hotelaria e o início da substituição da 

administração familiar pela gestão empresarial; e a terceira fase, no século XX, 

aonde o processo de evolução tecnológica vai determinar a evolução dos 

equipamentos, como o telefone e a redução dos serviços de luxo, levando o 

surgimento de uma classe intermediária de hotéis, conhecidos também como 

econômica. 
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 Assim, como no âmbito internacional a hotelaria teve como marco inicial o 

século XVIII, principalmente com a abertura de pequenas estalagens ou casas de 

pastos que surgiram no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo então os embriões 

dos futuros hotéis (ANDRADE, 2000). Outro fato que marcou o início dos meios de 

hospedagem no Brasil, foi a chegada da corte portuguesa em 1808, aumentando 

muito o fluxo de estrangeiros nas principais cidades da costa brasileira.   

 Segundo, Duarte (1996), o século XX foi marcado pela grande evolução do 

setor hoteleiro no Brasil, com a construção e incentivos para hotéis de grande porte, 

já que o país sofria com a escassez de quartos.  Na cidade do Rio de Janeiro, os 

marcos dessa época foi inauguração do Hotel Glória em 1922, na época o maior 

hotel do Brasil com 700 quartos, e a inauguração do Hotel Copacabana Palace, em 

1923, que veio a se tornar um dos hotéis mais famosos do mundo e cartão postal da 

cidade, operando até os dias atuais. 

Atualmente, tanto nos mercados internacionais quanto no nacional, o setor 

hoteleiro se encontra segmentado aonde, segundo Aldrigui (2007), convivem a 

hotelaria extremamente minimalista e funcional, representada pelos hotéis 

econômicos e de negócios, e a imponência e exuberância dos grandes resorts e 

hotéis de luxo. 

 
1.2. O CENÁRIO ATUAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA E HOTELEIRA 
 
 

O setor turístico brasileiro vive um momento positivo por conta do seu 

constante crescimento e da conquista de grandes eventos, como a Copa do Mundo 

de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Dentre este vasto setor, os hotéis constituem 

parte importante da oferta turística de um destino. Para o turismo os meios de 

hospedagem são uma das partes mais importantes, pois sem os meios de 

hospedagem é impossível um turista pernoitar no destino. 

No site do Ministério do Turismo1, na área de dados e fatos, são oferecidas 

para consulta pública algumas estatísticas básicas sobre os números do turismo no 

Brasil. Em relação ao número de turistas recebidos, em 2009 o país que recebeu o 

maior número de turistas foi a França, com 74,8 milhões de turistas. Neste mesmo 

ano, o Brasil recebeu 5,1 milhões de turistas internacionais, mostrando que o 

turismo no Brasil cresce, mas precisa de um investimento muito maior para alcançar 

                                                
1 Disponível em http://www.dadosefatos.turismo.gov.br 
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os países que estão no topo da lista. Em relação à receita cambial gerada pelo 

turismo, o Brasil também se mostra bem atrás dos outros países. Enquanto nos 

Estados Unidos foram gerados 93,9 bilhões de dólares em 2009, no Brasil foram 

gerados pouco mais de 5 bilhões de dólares.  

Especificamente no setor hoteleiro, as estatísticas oferecidas pelo Ministério 

do Turismo contam 5.991 meios de hospedagem cadastrados no Brasil em 

2009.Deste total, a maioria (2.184) são estabelecimentos localizados na região 

sudeste, mostrando que essa região tem uma infraestrutura mais desenvolvida para 

o Turismo. Dentre essesempreendimentos, o estado do Rio de Janeiro contabiliza 

1033 meios de hospedagem cadastrados, ou seja, 17% da oferta hoteleira brasileira. 

A cidade do Rio de Janeiro possui, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH),cerca de 28 mil quartos. Apesar deste ser um número alto 

se comparado com outras cidades brasileiras, segundo reportagem da Revista 

online Hotéis2, por conta da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, é 

necessário que a cidade tenha pelo menos 12 mil quartos a mais do que tem hoje.  

Um recente estudo3divulgado pela BSH Travel Research, divisão estatística 

da empresa de consultoria em investimentos hoteleiros BSH International, aponta 

que deverão ser investidos cerca de R$ 7,3 bilhões em novos hotéis no Brasil até 

2014. De acordo com esta pesquisa há 198 hotéis previstos para abrir até o final de 

2014, totalizando 46.296 apartamentos e geração de 31.729 empregos diretos. O 

estudo aponta ainda que nos anos de 2011 e 2013 devem se concentrar a maior 

quantidade de inaugurações e, consequentemente, de novas unidades 

habitacionais, investimentos e geração de empregos. Um dos fatores determinantes 

para a concentração de inaugurações nos anos citados é a Copa do Mundo uma vez 

que as cidades sedes, serão as quereceberão o maior número de novos hotéis. A 

cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, terá, até 2014, 17 lançamentos, o maior 

número de todas as cidades sedes no Brasil.  

Dessa maneira, vê-se que o mercado hoteleiro terá, nos próximos anos, uma 

série de oportunidades com lançamentos, expansão do mercado e crescimento. Mas 

também não se pode esquecer que junto com todas as oportunidades, crescem 

também os desafios, como a criação de empresas do mesmo ramo, o aumento da 

                                                
2 Matéria especial “Copa do Mundo e Olímpiadas criam grandes oportunidades na hotelaria brasileira” edição 

84. Disponível em: http://www.revistahoteis.com.br/materias/7-Especial/1965-Copa-do-Mundo-e-Olimpiadas-

criam-grandes-oportunidades-na-hotelaria-brasileira 
3 Disponível em: http://www.bsh.com.br/sys/download/relatorio_investimentos_no_brasil_2011.pdf 



19 

 

concorrência e a busca por vantagens competitivas que façam cada empresa se 

destacar no mercado. 

 
 

1.3. O NOVO CENÁRIO COMPETITIVO ORGANIZACIONAL 
 

 
O ambiente organizacional vive atualmente momentos de turbulência, aonde 

as mudanças ocorrem em uma velocidade nunca vista antes. Como fatores 

determinantes desse processo de mudanças, pode-se citar a evolução tecnológica, 

o aumento da concorrência, a globalização da economia, o aumento dos fluxos 

financeiros mundiais, novas atitudes e hábitos do consumidor e os novos níveis de 

consciência da sociedade (NOGUEIRA, 2005).Para as empresas do ramo hoteleiro, 

todos esses fatores certamente influenciarão na condução de suas gestões, dado 

que estas organizações estão inseridas em um mercado dinâmico e internacional 

como o do turismo. 

Segundo Sobral e Peci (2008), observa-se que o fluxo de ideias, informações, 

pessoas, capital e produtos ultrapassam todas as fronteiras nacionais fazendo com 

que as organizações necessitem de uma visão global.  Para Teixeira e Zaccarelli 

(2008) atualmente, as empresas vivem a realidade da Era Informacional, nela o 

capital pode ser gerenciado 24 horas por dia em mercados integrados globalmente, 

os recursos humanos se tornam globais e o processo produtivo incorpora partes 

produzidas em diversas localidades do mundo. O que se pode tirar desses conceitos 

é basicamente que o cenário das organizações vem mudando rapidamente e está 

cada vez mais interligado, o que torna a sobrevivência das empresas neste 

ambiente competitivo, cada vez mais complicada. 

Ainda segundo Teixeira e Zaccarelli (2008), graças ao avanço da tecnologia 

da informação vive-se a revolução da comunicação, o que muda todo o processo de 

competitividade das empresas. Maximiano (2010) define a tecnologia da informação 

como a combinação de sistemas usados nos registros, tratamentos e transmissão 

de todos os tipos de informação, tendo como principal característica a rapidez nesse 

processo.  A principal implicação da instantaneidade da comunicação é o desafio 

das organizações em manter sua vantagem competitiva, visto que o vazamento de 

informações tornou-se algo usual com o avanço tecnológico. 
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Juntas, a comunicação e a tecnologia da informação têm rompido barreiras 

temporais e espaciais, tornando o ambiente de negócios cada vez mais dinâmico. 

 
 

1.3.1. Vantagem competitiva sustentável 
 
 
A facilidade de acesso à informação acirrou a competitividade no mundo 

empresarial, permitindo que as competências organizacionais fossem facilmente 

assimiladas pelos concorrentes.Em busca de sobrevivência neste mercado, as 

empresas buscam fontes de vantagem competitiva que resultem em uma posição 

duradoura e superior à de seus competidores. Chama-se de vantagem competitiva a 

ocorrência de níveis de desempenho econômicoacima da média do mercado, em 

virtude das estratégias adotadas pelas empresas (Leitte e Porsse, 2003).  

As empresas que possuírem fontes de vantagens competitivas estariam em 

uma posição relativamente superior a de seus concorrentes. Porém, poucas 

vantagens podem ser sustentadas indefinidamente, já que, como mencionado 

anteriormente neste trabalho, em razão da revolução da comunicação e da quebra 

de barreiras tecnológicas, as informações circulam em uma rápida velocidade e logo 

o concorrente consegue assimilar uma vantagem competitiva da organização. Day 

(1999) observa que em ambientes de mudanças lentas, as empresas conseguem 

sustentar as vantagens durante períodos relativamente longos, já em ambientes 

dinâmicos, como o vivenciado hoje, o processo de criação das vantagens acelera, 

assim como o processo de erosão das mesmas, fazendo com que as vantagens 

sejam rapidamente absorvidas pelo resto do mercado. 

À medida que as mudanças aceleram, as vantagens se tornam cada vez mais 

temporárias, fazendo com que os gestores passem a buscar vantagens duradouras 

sobre seus concorrentes. Day (1999) conceitua como vantagem estática 

incontestável, a vantagem que a empresa consegue sustentar durante um longo 

período de tempo, mesmo em ambientes instáveis.  Porter (1996) corrobora, 

afirmando que a melhor adaptação estratégica das empresas não é a vantagem 

competitiva em si, mas sim a sustentabilidade dessa vantagem, ou seja, o que as 

empresas precisam buscar são os recursos para tornar suas vantagens competitivas 

em algo sustentável ao longo do tempo. 
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Teixeira e Zaccarelli (2008) corroboram com esse fato reforçando que 

recursos adquiríveis não contribuem o suficiente como fonte de vantagem 

competitiva sustentável, já que são facilmente assimilados pelo mercado, o que se 

faz necessário a busca de recursos menos comercializáveis e intangíveis, visando à 

criação de competências particulares. Assim, para as empresas se manterem 

competitivas é necessário que seus recursos, além de intangíveis, atendam a 

determinadas condições, conforme elucidado por Teixeira e Zaccarelli (2008) e Day 

(1999) 

Segundo tais autores, os recursos precisam ser: Raros e valiosos, à medida 

que permita a empresa explorar oportunidades únicas no mercado e neutralizar as 

ameaças competitivas; Duráveis e invulneráveis em relação as mudanças 

decorrentes da tecnologia, comunicação e exigências dos clientes; Difíceis de serem 

percebidos pelos concorrentes; Difíceis de serem reproduzidos pelos concorrentes, 

já que não estará claro para eles como essa vantagem funciona, o que é chamado 

pelos autores de ambiguidade casual e difíceis de serem substituídos, pois como 

são gerados através de competências intrínsecas, os concorrentes não conseguem 

achar recursos que possam substituir perfeitamente essas vantagens. Pode-se dizer 

então que, o que importa na construção de fontes de vantagem competitiva é a 

imitabilidade e substituição imperfeita de recursos valiosos, raros e duráveis.  

 
 

1.3.2. O conhecimento como vantagem competitiva sustentável 
 

 
 Em geral, pode ser considerado um ativo, todo e qualquer elementocom ou 

sem natureza física, que seja controladopela empresa e que a ela proporcione a 

possibilidadede obtenção de lucro (PEREZ; FAMÁ, 2006).Porém,como fonte de 

vantagem competitiva, podemos apenas considerar os ativos estratégicos e 

intangíveis, já que estes não são passíveis de substituição e imitação, o que significa 

que não possuem equivalentes perfeitos. 

 No ambiente atual, um importante ativo intangível é o conhecimento nas 

organizações. Drucker (1994) pregou o fim da Era Industrial e o início da Era do 

Conhecimento, estabelecendo assim certo rompimento com os diagnósticos dos 

desempenhos empresariais, vinculados exclusivamente ao capital financeiro, 

surgindo aí a necessidade de analisar o capital intelectual e organizacional e sua 
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influência no desempenho das organizações. Já Shermerhorn (2007), afirma que a 

nova economia também é pautada no conhecimento e o sucesso das organizações 

depende da criação de ambientes de trabalho que são moldados para estimular o 

potencial da inteligência humana. 

 O capital intelectual é definido por Lacombe, (2005), como a soma dos 

conhecimentos, informações, propriedade intelectual e experiência de todos em uma 

empresa, que podem ser administrados afim de gerar riqueza. Shermerhorn (2007) 

acrescenta que capital intelectual é o poder cerebral e coletivo ou conhecimento 

compartilhado de uma força de trabalho. Teixeira e Zaccarelli (2008) trabalham o 

conceito de capital organizacional, compreendendo este como a cultura e os 

sistemas organizacionais, a reputação da empresa e de seus produtos, os 

processos de produção e os direitos de propriedade intelectual. Juntos, o capital 

intelectual e o capital organizacional são capazes de promover vantagens 

competitivas sustentáveis.  

 Torna-se cada vez mais importante saber aonde encontrar o conhecimento 

que a organização precisa, já que o capital humano se tornou um recurso valioso 

para as empresas em um ambiente dinâmico, como é o atual. Assim, as 

organizações precisam estar atentas para as condições de trabalho, buscando 

constantemente o desenvolvimento dos colaboradores, bem como o seu 

engajamento aos objetivos organizacionais. Desse modo, é fundamental refletir 

sobre o papel desempenhado pela área de gestão de pessoas no cenário atual.
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2. GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

No capítulo anterior foi apresentado como os colaboradores das organizações 

podem se tornar valiosas vantagens sustentáveis em um ambiente dinâmico como o 

atual. Para tal as empresas precisam concentrar esforços no desenvolvimento das 

suas políticas de gestão de pessoas.  

 
 

2.1. BREVE HISTÓRICO DO SETOR 
 

 
 O enfoque nas relações humanas no ambiente de trabalho surgiu com base 

nos estudos do psicólogo Elton Mayo (1890 – 1949), que constatou a relação entre 

produtividade e os fatores psicológicos que envolviam os empregados das fábricas. 

(GIL, 2006) 

 Ao longo dos anos, modelos de gestão de pessoas foram sendo criados com 

o intuito de gerenciar o comportamento humano nas empresas. A origem de 

modelos ao longo da história, segundo Fischer (2002), decorre dos diferentes 

contextos em que as organizações encontram-se inseridas. O autor acredita que 

fatores tanto de natureza interna, quanto externa às organizações foram capazes de 

influenciar na criação de distintos modelos. Para Fischer (2002) eles podem ser 

organizados da seguinte forma: “Modelo de gestão de pessoas articulados como 

departamento pessoal, como gestão do comportamento, como gestão estratégica e 

como vantagem competitiva”.  

O conceito de departamento pessoal reflete a imagem do ambiente de 

trabalho voltada basicamente para os procedimentos burocráticos (FISCHER, 2002), 

ou seja, o funcionário era visto apenas como mais um recurso da organização que 

precisaria ser gerenciado. Araújo e Garcia (2009) mencionam que os departamentos 

de gestão de pessoas cuidavam das rotinas trabalhistas, que consistia em cumprir 

as leis de cunho trabalhista e executar rotinas administrativas, como recrutamento e 

seleção, admissão, demissão e emissão folha de pagamento. O modelo da gestão 

do comportamento humano ganhou força com a utilização da psicologia no ambiente 

organizacional (FISCHER, 2002). Dessa maneira, a administração de pessoal 

deixou de se preocupar apenas com as relações administrativas e burocráticas e 

houve enfoque no comportamento humano dentro das organizações. Já com 
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influências dos movimentos da administração estratégica, a área de gestão de 

pessoas buscou incorporar esse conceito no modo de gerenciar o comportamento 

humano dentro da organização. Emerge então o modelo estratégico de gestão de 

pessoas, no qual tinha como intuito vincular os objetivos dos departamentos de 

gestão de pessoas aos objetivos corporativos (FISCHER, 2002). Segundo Staehle 

(1990) a visão era que a gestão de pessoas deveria buscar encaixar da melhor 

maneira possível as políticas empresariais e os fatores ambientais em suas rotinas.  

 Com o advento da era da competitividade, como já foi citado no capítulo 

anterior, os modelos de gestão de pessoas buscaram se adaptar, já que o 

conhecimento virou uma vantagem competitiva sustentável. Atualmente o que se vê 

é uma corrente do modelo de gestão de pessoas articulado por competências, que 

leva em conta as vantagens competitivas, tecnologia, dinâmica do ambiente externo 

e a velocidade das mudanças ambientais. 

 
 

2.2. CONCEITUAÇÃO 
 
 

Atualmente, o termo mais usado é o de gestão de pessoas, ainda sim, ainda 

vê se alguns livros atuais abordando o tema como administração de recursos 

humanos, o que basicamente são diferenças de nomenclatura já que todos abordam 

a gestão de pessoas ou de recursos humanos como fator decisivo para a 

manutenção de uma empresa competitiva no mercado.   

Conceitualmente, Gestão de Pessoas é a função gerencial à cooperação das 

pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 

organizacionais quanto individuais (GIL, 2006). Nesse sentido, pode-se entender 

que o objetivo da gestão de pessoas é administrar tudo aquilo que é relativo aos 

colaboradores de uma organização.  

Araujo e Garcia (2009) entendem que nos dias atuais a gestão de pessoas 

funciona como uma solução para a constante demanda da excelência 

organizacional, visto que as organizações enfrentam uma competição de mercado 

acirrada. Chiavenato (2008) entende que os colaboradores, por formarem o capital 

intelectual da organização, devem ser tratados como parceiros da organização e não 

mais como apenas empregados.  
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Segundo GIL (2006) as mudanças que ocorreram tanto no campo acadêmico, 

quanto no ambiente mercadológico, impulsionaram as organizações a criar políticas 

com a finalidade de legitimar o discurso de valorização do capital humano 

(SARAIVA; IRIGARAY, 2009). Por essa razão, muitos departamentos de gestão de 

pessoas precisaram se reestruturar a fim de garantir sua sobrevivência no cenário 

de competitividade. 

 
 

2.3. PRINCIPAIS SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

 “A Gestão de Pessoas é um conjunto de processos dinâmicos e interativos” 

(CHIAVENATO, 2008 p.15). Esses processos também são conhecidos como 

atribuições do gestor de pessoas ou também subsistemas. Neste trabalho, como 

forma de resgate conceitual, serão abordados rapidamente os principais 

subsistemas relevantes em gestão de pessoas: Recrutamento e Seleção (R&S), 

Treinamento e Desenvolvimento (T&D) e Avaliação de Desempenho. No próximo 

capítulo será abordado de forma mais aprofundada o subsistema de Recompensas, 

por ser este o tema principal deste trabalho. 

 É importante ressaltar que todos esses processos ou subsistemas sempre 

aparecerão de forma interligada e se influenciarão de forma recíproca. Cada 

processo tende a prejudicar ou melhorar os demais dependendo, se for mal ou bem 

utilizado (CHIAVENATO, 2008). 

 
 

2.3.1. Recrutamento e seleção 

 
 
 Recrutamento e seleção é um subsistema que apesar de envolver duas 

funções parecidas pode ser conceituado de maneira separada. Araujo e Garcia 

(2009) reforçam essa afirmação relembrando que recrutamento e seleção são 

atividades totalmente interligadas e é difícil fazer uma separação total entre elas, 

porém cada uma se refere a um resultado final diferente. 

 O recrutamento é o “processo de identificação e atração de um grupo de 

candidatos entre os quais serão escolhidos alguns para, posteriormente, serem 

contratados para o emprego” (MILKOVICH; BOUDREAU,2010 p. 162). Desta 

definição, podemos grifar como principal função do recrutamento, o conceito de 
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“identificação de pessoas”, para que assim possa suprir a necessidades da 

organização naquele momento.  Chiavenato (1997 p.115) ressalta que o 

recrutamento visa “abastecer adequadamente o processo de seleção”, que será o 

processo que dará sequência após o recrutamento. A seleção abrange o conjunto de 

práticas e processos que são usados para escolher, dentro todos os candidatos, 

aquele que parece mais adequado para a organização (LACOMBE, 2005). 

 Existem dois tipos de recrutamento e seleção: a interna e a externa. O 

recrutamento interno se refere quando a organização procura preencher uma vaga 

mediante o remanejamento de seus funcionários, que pode ser feito por meio de 

transferência ou promoção (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001) e dessa 

maneira buscará, apenas dentro da própria organização, o funcionário para a vaga 

em questão. Existem várias vantagens por esse meio de recrutamento; Araujo e 

Garcia (2009) exemplificam alguns: 1) Investimentos menores com divulgação e 

atração de pessoas; 2) Maior rapidez no processo, segurança e confiança, pois se 

trata de um colaborador já conhecido pela organização; 3) Demonstração de 

reconhecimento dos talentos internos da organização, podendo assim aumentar a 

motivação dos funcionários. Já o recrutamento no plano externo, visa buscar 

candidatos externos para as vagas existentes através de diversas técnicas 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001). Existem diversas técnicas de 

recrutamento e seleção externa, o que vai determinar qual será a melhor alternativa 

serão as características do segmento de mercado em que a organização está 

inserida (CHIAVENATO, 1997). Sendo assim, a escolha da técnica a ser empregada 

ficará sob a responsabilidade do recrutador. Carvalho, Nascimento e Serafim (2012 

p.107-108) enumeram as principais técnicas de recrutamento externo: 

 Anúncios na imprensa (rádio, TV, jornais, revistas, internet etc.); 

 Instituições de ensino e formação (escolas, universidades e forças armadas); 

 Associações de classe e sindicatos; 

 Recomendações de empregados da empresa; 

 Agências de emprego (físicas, virtuais, headhunting); 

 Arquivos de candidatos que se apresentaram à empresa anteriormente; 

 Apresentação espontânea de candidatos; 

 Intercâmbio de empresas; 
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 O subsistema de recrutamento e seleção abrange o primeiro contato do 

gestor de pessoas com o colaborador. Para Gil (2006) já que atualmente o capital 

intelectual constitui o maior ativo de que as organizações dispõem, o recrutamento 

de pessoal deve ser realizado com a maior competência possível, visto que se feito 

de forma equivocada pode comprometer outras ações de gestão desenvolvidas 

posteriormente. Essa abordagem vai de encontro ao conceito de interligação e 

influência de todos os subsistemas, citados anteriormente neste trabalho. 

 

 

2.3.2. Treinamento e desenvolvimento 
 
 

 O ambiente dinâmico requer que as organizações desenvolvam ações 

voltadas para a constante capacitação dos colaboradores, a fim de torná-los cada 

vez mais capazes em suas funções. Para Gil (2006) tem aumentado o número de 

empresas que vêm desenvolvendo programas de formação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas. Como exemplo disto, no setor hoteleiro, vê-se cada 

vez mais as redes hoteleiras criando centros de formação de colaboradores, os 

chamados hotéis-escola. 

 Milkovich e Boudreau (2010 p.338) conceituam treinamento como um 

“processo sistemático para promover aquisição de habilidades, regras, conceitos ou 

atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as características dos 

empregados e as exigências dos papéis funcionais.” Sendo assim, pode-se ressaltar 

que por essa definição o treinamento deve ser constante e rotineiro dentro das 

organizações que visam capacitar seus colaboradores. Em sequência ao conceito 

de treinamento, Milkovich e Boudreau (2010, p. 338) definem desenvolvimento 

“como um processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações 

dos empregados, a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização”, 

mostrando que o desenvolvimento, apesar de estar atrelado ao conceito de 

treinamento, tem características de longo prazo que não abrange somente o 

treinamento, mas também a carreira e trajetória do colaborador dentro da 

organização. Lacombe (2005) apresenta um viés interessante ao afirmar que a 

responsabilidade do desenvolvimento de cada pessoa é dela mesmo, já que o 

aperfeiçoamento gerencialou administrativo também representará crescimento 

pessoal. Desta maneira as empresas apenas tem a responsabilidade de atuar como 
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facilitadoras ou apoiadoras do desenvolvimento de cada funcionário, dando 

condições e atuando com as políticas de treinamento.  

 O treinamento, por ser um processo sistemático, é encarado pelas empresas 

como um investimento estratégico (MILKOVICH E BOUDREAU, 2010). Sendo 

tratado como investimento, os gestores e diretores da organização buscam 

resultados específicos, já que os custos são cada vez mais altos. Araujo e Garcia 

(2009) listam os resultados esperados e as vantagens de um bom programa de 

treinamento e desenvolvimento: ganho em competitividades; identificação de pontos 

fortes e fracos da organização como um todo; capacitação das pessoas da 

organização; aumento na lucratividade da empresa; racionalização dos 

procedimentos da organização; aumento da produtividade; criação de um clima 

organizacional saudável reduzindo, assim, desperdícios e retrabalho.  

Da mesma maneira que os resultados podem ser positivos, existem dois 

riscos para a empresa em realizar o programa de treinamento, dentre os quais: a 

saída de pessoas treinadas para outras organizações, que caracteriza como a perda 

de todos os recursos investidos; e a dificuldade de calcular o retorno do investimento 

feito pela organização (LACOMBE, 2005). Sendo assim, pode-se concluir que um 

bom programa de treinamento e desenvolvimento sempre deve visar a fidelização do 

funcionário junto a organização. 

 
 

2.3.3. Avaliação de desempenho 
 
 
 A maioria das organizações tende a definir um padrão de comportamento de 

cada colaborador. Dependendo da função, existirão deveres e responsabilidades 

específicas que deverão ser cumpridas pelo funcionário que a exerce, Gil (2006) 

chama esse conceito de “expectativa do papel” que dará origem a descrição de 

cargos. Porém nem sempre o funcionário irá realizar exatamente os deveres e 

responsabilidades exatamente iguais ao esperado pela organização, ou seja, o 

desempenho real do funcionário será diferente do desempenho esperado pela 

organização.  

 A avaliação de desempenho busca medir a diferença do trabalho esperado e 

o trabalho realizado, para que assim possa identificar problemas de integração dos 

empregados, de supervisão, de motivação, de não aproveitamento do potencial, 
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entre outros (GIL, 2006).  Um bom conceito para esse subsistema é de Chiavenato 

(2008), quando ressalta que a avaliação de desempenho é a visualização 

sistemática do desempenho individual do funcionário em relação as atividades 

relativas ao seu cargo, as suas metas e resultados a serem alcançados e do seu 

potencial de desenvolvimento dentro da organização. Essa definição é importante, 

pois destaca a característica sistemática dessa avaliação e também explica que, 

apesar da organização estar avaliando individualmente cada funcionário, ela está 

avaliando ele perante seus deveres pertinentes ao seu cargo dentro da organização. 

 Apesar da avaliação de desempenho envolver basicamente os funcionários, 

ela deve sempre olhar na direção da organização, como Araujo e Garcia (2009) 

relembram: o foco da avaliação de desempenho deve ser no negócio e na procura 

do melhor resultado possível da organização como um todo. 

 Existem diversos métodos de avaliação de desempenho, alguns mais usuais 

para as empresas e outros não tanto. Para este trabalho cabe descrever os 

diferentes enfoques de avaliação de desempenho, já que é neles que se concentram 

as implicações entre os funcionários. Araujo e Garcia (2009 p. 160) definem quatro 

enfoques diferentes: “as pessoas da organização, os superiores, a equipe e as 

equipes”. O enfoque em relação às pessoas da organização resgata o conceito da 

organização ser formada por pessoas responsáveis pelos seus progressos e 

resultados.  Então, nesse enfoque, o ideal é que cada uma delas avalie seu próprio 

desempenho (CHIAVENATO, 2008) através de critérios pré-estabelecidos pela 

organização, a fim de facilitar a apuração da avaliação. A crítica a esse enfoque é 

que, por ser uma auto avalição, pode haver alguns exageros por parte dos 

colaboradores.  

O segundo enfoque, em relação aos superiores, estabelece que os gestores e 

superiores também devem ser avaliados pelos funcionários. Sobre esse enfoque, 

Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001) resgatam o conceito de “avaliação de mão 

dupla” em que o chefe é avaliado da mesma maneira que seus subordinados, dando 

mais credibilidade ao processo.  

Já o terceiro enfoque consiste em uma troca de experiências em que todo o 

grupo irá avaliar um determinado funcionário. Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001) 

ressaltam que a vantagem dessa abordagem é que ela permite ao gestor perceber a 

participação de cada um dentro do resultado final.  
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O último enfoque é uma complementação do terceiro, visto que várias 

equipes de trabalho irão se avaliar, entre os diversos setores da empresa, 

destacando assim a importância da inter-relação entre as equipes e não apenas 

uma equipe em particular (ARAUJO & LIMA, 2005). 

 A avaliação de desempenho não é um processo novo, qualquer organização 

a exerce mesmo que informalmente (GIL, 2006), porém para um resultado eficiente 

é necessário que a empresa mantenha um sistema de avaliação relevante, 

buscando sempre a avaliação racional e profissional, livre das avaliações informais 

com base apenas no senso comum 

.
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3. POLÍTICA DE RECOMPENSAS 

 

 

Nos capítulos anteriores foi citado como as organizações vêm passando por 

rápidas mudanças tanto decorrentes de fatores externos, quanto internos. Sendo 

assim o capital humano virou um importante ativo estratégico que será capaz de 

gerar a tão sonhada vantagem competitiva sustentável para as empresas. No 

ambiente organizacional as recompensas funcionam como um importante elo entre o 

funcionário e a empresa.  

A política de recompensas ganha importância fundamental na gestão pessoas 

já que é uma ferramenta que traz uma relação de parceria, na medida em que a 

empresa sinaliza seus objetivos estratégicos e o colaborador busca alcançar estes 

através do seu trabalho (HANASHIRO, 2008). Para Hipólito (2000), a 

recompensatem como objetivo principal reconhecer a contribuição e o valor 

agregado dos profissionais. Dessa maneira, é importante que a organização tenha 

uma política de recompensas bem estruturada, que busque, além de melhorar o 

desempenho do funcionário, a sua satisfação no ambiente de trabalho. É importante 

ressaltar que ambos os autores destacam a importância da parceria que as 

recompensas dentro da organização representam. 

É necessário diferenciar a política de recompensas da política de 

remuneração. Enquanto a remuneração inclui o retorno financeiro e os serviços e 

benefícios tangíveis que o empregado recebe como pagamento em uma relação de 

trabalho (MILKOVICH E BOUDREAU, 2010), a política de recompensas abrange 

gratificações financeiras ou não financeiras que ainda podem ser tangíveis ou 

intangíveis. Dutra (2002) estabelece que a organização possui inúmeras formas de 

oferecer as recompensas para seus colaboradores, como através de elogios em 

público, cartas pessoais de reconhecimento, viagens pessoais pagas pela empresa, 

aumento salarial, promoção para cargos melhores e com maiores desafios, entre 

outros.  

Sendo assim, fica claro que, enquanto a remuneração representa uma 

transação puramente econômica, caracterizando-se pelo preço que a organização 

paga para obter determinado resultado do funcionário, a recompensa remete a uma 

transação mais abrangente, de ordem psicológica, sociológica, política e ética. 

Entende-se, neste caso, que elementos não financeiros podem se constituir de um 
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instrumento fundamental para obtenção de comportamentos desejados 

(HANASHIRO, 2008). 

 
 

3.1. CONSIDERAÇÕES ESSENCIAIS: MOTIVAÇÃO E PUNIÇÕES 
 

 
 Esse tópico tem como objetivo apresentar brevemente dois fatores que se 

relacionam com as políticas de recompensas a fim de contextualizar o assunto que 

será desmembrado nos tópicos posteriores.  Araujo e Garcia (2009) relembram que 

motivação e punições são circunstâncias muitas vezes associadas às recompensas. 

 Muitas empresas ainda acreditam que a única fonte de motivação para o 

trabalhador é o salário recebido no final do mês e que, apenas através do salário, 

esse funcionário poderá estar motivado ou não. Bergamini (1997) desmente essa 

concepção geral, explicando que aos poucos os gestores de pessoas vão aceitando 

a ideia de que não é possível promover a motivação, dado que este elemento é 

intrínseco a cada sujeito, ou seja, as pessoas se estimulam, sentem-se motivadas 

por razões muito particulares. Diante disso, cabe aos ao departamento de gestão de 

pessoas buscar compreender as diferentes expectativas dos funcionários com a 

finalidade de supri-las, na medida do possível. 

 Corroborando, Araújo e Garcia (2009) entendem que a motivação para o 

trabalho dependerá do significado atribuído por cada pessoa a determinada 

atividade (ARAUJO E GARCIA, 2009). Por exemplo, existem pessoas que irão 

preferir receber uma remuneração menor e, em contrapartida, ter um horário flexível 

de trabalho; enquanto outras irão optar por trabalhar em empregos que não se 

identifiquem pessoalmente, mas que possuam uma alta remuneração. Diante do 

exposto, vale ressaltar que não cabe a organização julgar que a motivação está 

associada única e exclusivamente ao aumento salarial.  

As punições geralmente são relacionadas às políticas de recompensas de forma 

antagonista. Se a recompensa tem o sentido de favorecer, retribuindo de algum 

modo o trabalho realizado pelo funcionário, as punições, sejam elas financeiras ou 

não, tem o sentido de intervir para que os objetivos e metas da organização sejam 

cumpridos. Bergamini (1997) enumera três tipos de punição: de natureza 

psicológica, em que a empresa irá repreender o funcionário, podendo até ser 

publicamente; sob forma de restrição financeira, quando o papel da organização 
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poderá ser cortar alguma espécie de bônus ou remuneração variável e; sob forma 

de restrição de privilégios, como cortar uma conta corporativa para almoço com 

clientes ou troca para uma sala menor. Importa destacar a relação oposta entre os 

objetivos das recompensas e os da punição, mesmo que estes estejam 

relacionados. 

 
 

3.2. RECOMPENSAS FINANCEIRAS 
 
 

 As recompensas financeiras são compostas pela remuneração fixa, 

constituída pela remuneração direta (salário base) e pela remuneração indireta 

(benefícios); e pela remuneração variável, que pode oscilar de acordo com o 

desempenho dos funcionários e com os lucros empresariais (HANASHIRO, 2008). A 

seguir serão tratadas as diferentes formas de recompensas financeiras. 

 
 

3.2.1. Modelo tradicional de salários 

 
 

O modelo tradicional de salários constitui-se de uma política de remuneração 

fixa comumente adotada pelas organizações. A remuneração fixa se caracteriza por 

valores previamente estabelecidos pela empresa e que serão pagos ao colaborador 

periodicamente (GIL, 2006). 

Segundo Hanashiro (2008) esse modelo é baseado no cargo que o 

funcionário ocupa. Para Lacombe (2004) o cargo é o conjunto de atribuições 

profissionais de natureza e requisitos semelhantes e que têm responsabilidades 

específicas a serem praticadas pelo seu ocupante, ou seja, pode-se resumir por 

cargo a ocupação do funcionário dentro da organização, aquilo que ele faz. Esse 

modelo terá sempre como foco as atribuições do cargo, independente da pessoa 

que o ocupa.  

Por ser um modelo amplamente difundido existe uma série de técnicas de 

gestão de pessoas para que ele possa ser implementado na organização. O 

componente central do modelo tradicional de salários é o “plano de cargos e 

salários” que é montado com base em dois princípios: A consistência interna e a 

competitividade externa (HANASHIRO, 2008).  
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O princípio da consistência interna busca estabelecer avaliações justas para 

os diferentes cargos da organização e é realizada a partir de três passos: 1) Análise 

e descrição dos cargos, 2) Avaliação dos cargos e 3) Classificação dos cargos. O 

primeiro passo consiste em reunir informações sobre tarefas e atribuições do cargo 

e, após ter feito isto, descrever de maneira ordenada o que o funcionário faz, como 

ele faz e por que faz (GIL,2006). O segundo passo é a avaliação de cargos que 

consiste na mensuração do valor relativo a cada cargo (RODRIGUES, 2005). Para 

tal, existem diversos métodos de natureza quantitativa, que têm o objetivo em 

traduzir o cargo em pontos, quanto de natureza não quantitativa, que visa apenas 

ordenar os cargos em grau de importância. A partir dos dois primeiros passos será 

possível realizar finalmente a última etapa, ou seja, a classificação dos cargos. 

O princípio da competitividade externa se refere ao mercado, isto é, entre os 

salários pagos pela empresa e os praticados pelo mercado de trabalho. Lacombe 

(2005) justifica a importância da competitividade externa ao se referir à 

sobrevivência da empresa. Uma vez que, caso a organização pague abaixo de seus 

concorrentes terá dificuldades em recrutar e reter mão de obra qualificada e perderá, 

consequentemente, os melhores profissionais. Se os salários forem muito acima das 

outras organizações, os custos com quadro de pessoal podem subir de maneira 

insustentável afetando, a margem de lucro da empresa. Para obter a competitividade 

externa de salários são feitas pesquisas para se conhecer e analisar o ambiente 

externo e, dessa maneira, descobrir qual é média salarial do mercado adotada para 

os cargos que estão sendo analisados (RODRIGUES, 2005).  

Após o desmembramento de cada passo do modelo tradicional de salários e a 

verificação de seu funcionamento, ressalta-se que existe uma grande leva de críticas 

a esse modelo, principalmente pelo fato dele ser usado há décadas e vir de uma 

época que havia poucas mudanças no ambiente organizacional, fato que não 

representa mais a realidade. Em consonância, Lacombe (2005) e Hanashiro (2008) 

destacam os principais pontos falhos desse modelo: 1) É um modelo complexo que 

demanda uma equipe de RH apenas para definir a remuneração; 2) Pouco flexível, 

já que não acompanha a dinamicidade do ambiente externo às organizações; 3) O 

crescimento torna-se engessado, na medida em que o funcionário é recompensado 

pelo cargo que ele ocupa e não por seu desempenho ou por suas qualificações; 4) O 

processo para avaliação dos cargos ainda é muito subjetivo; e por fim;  
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Mesmo com o crescimento das críticas, Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001) 

apontam que o modelo tradicional ainda é comumente adotado por grande parte das 

empresas brasileiras. Entretanto, os referidos autores apontam que existe uma 

tendência para o crescimento da adoção de modelos que primam pelo desempenho 

e pelo alcance de resultados organizacionais. 

 
 

3.2.2. Remuneração variável 
 
 

A remuneração variável é conceituada como uma compensação, além do 

salário base pago ao empregado, que flutua de acordo com o nível de resultados 

atingidos e também de acordo com os índices de lucratividade da empresa. 

(MARTOCCHIO, 1998). Chiavenato (2008) define de forma mais objetiva a 

remuneração variável como a parcela da remuneração total creditada 

periodicamente a favor do funcionário. Dessa maneira, atenta-se para o fato da 

remuneração variável estar relacionada ao desempenho tanto do funcionário, quanto 

da empresa. Com base nos conceitos, já é possível afirmar que a remuneração 

variável difere do modelo tradicional de salários, principalmente por ter seu foco 

principal nas pessoas da organização. Araujo e Garcia (2009) destacam que ao 

valorizar as pessoas, a remuneração variável tem o intuito de recompensar os 

indivíduos não pelo seu cargo, mas por suas habilidades, competências e resultados 

proporcionados à organização. Existem muitas estratégias de remuneração variável, 

algumas são mais adotadas pelas organizações, outras nem tanto. 

As duas estratégias de remuneração variável mais praticadas pelas empresas 

são: a participação nos lucros e a participação nos resultados. Apesar de serem 

tratadas como similares pelas organizações elas se diferem em seus conceitos. A 

participação nos lucros consiste no pagamento de uma parcela predeterminada do 

lucro, segundo critério contábil, a todos os funcionários da empresa ou a um grupo 

definido dentro da empresa (HANASHIRO, 2008). Assim, a participação nos lucros 

significa que a organização partilhará uma parte de seu lucro com os colaboradores. 

Porém, em alguns casos, pode ser difícil para os colaboradores vincularem seu 

desempenho ao desempenho da empresa o que faz essa estratégia pouco eficaz no 

estímulo por melhores desempenhos. Já a participação nos resultados consiste em 

recompensar as pessoas em função de padrões, metas e objetivos a serem 
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atingidos (LACOMBE, 2005). Esse plano de remuneração deve vir junto com uma 

administração focada nas metas dos funcionários, pois os resultados desejados 

devem ser consistentes entre si e também estar muito bem atrelados aos objetivos 

da empresa. É necessário frisar que o resultado é proveniente da melhoria do 

desempenho que, segundo Hanashiro (2008), geralmente é medido por indicadores 

de qualidade, índices de produtividade e metas financeiras. 

Apesar de não serem tão usadas quanto às estratégias abordas acima, 

existem outros tipos de remuneração variável que estão se tornando tendências de 

mercado. As mais relevantes são: prêmio de remuneração de equipes, que visa 

fortalecer o trabalho das equipes e vem sendo cada vez mais usada em 

gerenciamento de projetos (GIL, 2006); pagamento de bônus individual; 

remuneração em equipes que cada vez mais vem sendo usada em gerenciamento 

de projetos; Stock Options que consiste no direito do funcionário em comprar uma 

determinada quantidade de ações da empresa, por um preço especial em um 

período de tempo (HANASHIRO, 2008) e; prêmio especial de reconhecimento que 

busca premiar um colaborador por um desempenho acima do esperado. Lacombe 

(2005) revela que essa política incentiva a competição interna, reduzindo o nível de 

colaboração entre as pessoas e os departamentos da empresa. 

As estratégias de remuneração variáveis estão em crescente popularidade no 

conturbado ambiente organizacional atual. Xavier, Silva e Nakahara (1999) apontam 

que o conceito de remuneração variável faz parte de um conceito que conveniou-se 

chamar de “remuneração estratégica” por estar integrada e direcionada para os 

negócios e estratégias da empresa. Apesar disso, deve-se fazer uma ressalva sobre 

a remuneração variável, como Milkovich e Boudreau (2010) afirmam, alguns 

funcionários começam a contar com a remuneração variável como se fosse uma 

remuneração constante, o que pode causar a falsa sensação de um salário fixo 

maior. Deve-se assim, desencorajar esse pensamento entre os funcionários já que 

quantia recebida proveniente da remuneração variável não é certa e nem fixa. Dessa 

maneira, é necessário que as políticas de remuneração variável estejam sempre 

alinhadas não só com as metas organizacionais, mas também com a cultura da 

empresa, sempre levando em conta as mudanças do ambiente interno e externo. 
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3.2.3. Remuneração indireta: benefícios 

 
 
 Como já foi citada anteriormente, a política de recompensas da empresa não 

engloba apenas o salário pago ao funcionário. A remuneração indireta é 

caracterizada pelos benefícios que, apesar de não representaram o dinheiro em si, 

são classificados como recompensas financeiras. Segundo Milkovich e Boudreau 

(2010) os benefícios são aspectos indiretos da remuneração total dos empregados. 

Os benefícios são concedidos como uma condição do emprego e não tem relação 

com o desempenho do empregado. Dessa maneira, o que deve se ter em mente é 

que o salário constitui a remuneração direta e está relacionado com as funções 

exercidas pelo sujeito na empresa, enquanto os benefícios são incentivos internos 

oferecidos para suprir necessidades pessoais dos funcionários. 

 No contexto histórico os benefícios sociais começaram a ser implementados 

nas organizações a partir da década de 60, graças à pressão dos sindicatos 

trabalhistas que buscavam assegurar melhores condições de trabalho (ARAUJO; 

PENA, 2009). A partir da década de 70 houve uma consolidação das políticas de 

benefícios, o que retrata o ambiente atual, em que é comum as empresas oferecem 

benefícios assistenciais aos seus funcionários, sendo alguns deles até 

regulamentados pela legislação trabalhista. 

 Atualmente vemos que empresas utilizam os benefícios como uma estratégia 

do negócio. Empresas grandes e bem estabelecidas irão ter maior capacidade de 

sustentar um plano de benefícios mais bem estruturado e mais atraente 

(MILKOVICH E BOUDREAU, 2010), enquanto para empresas em fase de 

desenvolvimento ou de menor porte, o custo dos benefícios pode impactar 

negativamente em seus resultados. Araujo e Pena (2009) elucidam que a aplicação 

dos benefícios irá se desenhar conforme os objetivos e características de cada 

organização, baseados na sua complexidade, na importância do capital humano e 

na necessidade de crescimento que ela busca ter.  

 Nos tópicos abaixo serão apresentados as principais tipologias dos benefícios 

atualmente exercidos pelas organizações. 

 Encargos Sociais ou Benefícios Legais: Engloba-se nesta categoria todos 

os benefícios que são obrigatórios pela legislação brasileira (LACOMBE, 

2005). Alguns dos exemplos de encargos sociais são: 13º salário, férias 

remuneradas, abono de férias, repouso semanal remunerado, previdência 
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social oficial, salário de acidentes de trabalho, vale-transporte, entre outros. 

Araújo e Garcia (2009) ainda destacam que existem benefícios pautados pela 

legislação brasileira que são opcionais para as empresas, como é o caso do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

 Benefícios concedidos pela empresa ou benefícios intrínsecos: São os 

benefícios que não são obrigatórios por lei. Segundo Lacombe (2005) existem 

diferentes motivos por qual uma empresa pode optar por oferecer tais 

benefícios, como acordos sindicais, ganhar competitividade, atrair pessoal de 

melhor nível, entre outros. Já a classificação de Araujo e Pena (2009) é mais 

bem elaborada, pois não só denomina os benefícios intrínsecos como 

aqueles oferecidos de forma espontânea, pois os ramifica nas seguintes 

classificações: monetários, que são os que envolvem remuneração financeira 

e estão relacionados com a posição que o colaborador ocupa; os não 

monetários que são os benefícios relacionados com as condições internas e 

os aspectos sociais da organização e; os assistenciais que são os que 

complementam as necessidades pessoais. 

 

 Plano Cafeteria ou Benefícios Flexíveis: Por conta do custo dos benefícios 

que muitas vezes se mostra alto e impraticável nas empresas, uma nova 

concepção vem sendo adotada, na qual são oferecidos aos colaboradores 

uma lista de opções em benefícios e estes escolhem aqueles que lhes são 

mais úteis. Lacombe (2005) define essa prática como “plano cafeteria”, termo 

que já é utilizado oficialmente nos Estados Unidos. Já Moraes (2004) faz uso 

do termo “benefícios flexíveis”. Apesar das diferentes nomenclaturas, os 

autores buscam destacar a importância da adaptação dos benefícios dentro 

do contexto pessoal de cada funcionário, deixando este livre para decidir 

quais são os benefícios prioritários. Além disso, para a organização, existe a 

possibilidade da diminuição dos custos que uma cesta de benefícios extensa 

e pouco usada pode acarretar 

 
Os benefícios, como já citados anteriormente, estão relacionados com a 

estratégia do negócio e, por conta disso, podem gerar vantagens para as 

organizações que adotam essa prática. Segundo Araujo e Garcia (2009) e Lacombe 
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(2005) as principais vantagens que a aplicação de benefícios podem trazer são: 1) 

Reconhecimento dos concorrentes, acirrando a competição entre as organizações; 

2) Aumento do nível de atração dos candidatos qualificados, já que profissionais 

qualificados com grande oferta de emprego irão buscar as empresas que oferecem 

melhores condições de trabalho; 3) Aumento do nível de retenção dos funcionários, 

que trará resultados na redução do índice de rotatividade das empresas; 4) 

Satisfação das necessidades do funcionário, não apenas em relação ao salário.  

De qualquer modo, existirão algumas limitações também para a prática de 

benefícios. Bergamini (1995) destaca como limitação a diferente percepção que 

cada funcionário tem acerca dos benefícios oferecidos, o que torna a avaliação dos 

benefícios muito subjetiva. Da mesma forma, outra limitação se refere à perda de 

valor do benefício com o tempo, pois muitos funcionários acabam se acostumando 

com tal política passando a não valorizá-la com o passar dos anos. 

 Após todas essas discussões, conclui-se que os benefícios possuem extrema 

relevância para a política de recompensas de uma organização, caracterizando-se 

também como um fator importante no subsistema de recrutamento e seleção, visto 

que pode garantir maior atratividade de candidatos em um processo seletivo. 

Lacombe (2005) frisa que a estratégia da aplicação de benefícios deve ser muito 

bem planejada pela organização, já que a retirada ou a mudança de benefícios pode 

ser extremamente prejudicial para a imagem da empresa junto aos colaboradores. 

Assim a empresa deve examinar muito bem todas as condições internas e externas, 

para a manutenção dos benefícios por longo prazo. 

 
 

3.3. RECOMPENSAS NÃO-FINANCEIRAS 
 
 

No ambiente organizacional o dinheiro tem sido considerado e utilizado como 

um elemento para ativar e recompensar as ações e comportamentos dos 

empregados. Essa afirmação seria uma verdade absoluta do ponto de vista do 

“homo economicus”, em que apenas o dinheiro sustentaria todas as relações. 

Porém, sabe-se que o ser humano é um ser complexo, possuidor de necessidades 

que nem sempre são só econômicas. Se as pessoas não trabalham apenas por 

dinheiro, mas também para alcançar níveis mais elevados de realização 

(HANASHIRO & MARCONDES, 2002), isso mostra que a remuneração financeira se 
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mostra insuficiente para a retenção de talentos na empresa. Sendo assim, torna-se 

necessária uma política de recompensas que englobe não só remuneração 

financeira, mas também as recompensas não financeiras.  

A primeira parte deste capítulo buscou pontuar a diferenciação entre 

remuneração e recompensa. Como visto, a remuneração associa-se a transação 

econômica entre organização e funcionário, enquanto a recompensa envolve 

incentivos de natureza não financeira. A principal justificativa das políticas de 

recompensas não-financeiras é definida por Hanashiro (2008), quando estabelece 

que, apesar do dinheiro em alguns casos ser um desmotivador, o salário em si não é 

considerado um elemento de motivação. Portanto, terão que existir recompensas 

não financeiras que visem atender às necessidades individuais.  

As recompensas não-financeiras podem ou não fazer parte da política formal 

da empresa, dessa maneira, não necessariamente serão controladas pela empresa. 

Segundo Hanashiro (2008), por conta desta falta de controle, a administração da 

política de recompensas não-financeiras é complexa e exige amplo conhecimento 

das relações interpessoais dos funcionários.  

Existem diversas fontes de recompensas não-financeiras. Elas podem ser 

classificadas de diversas maneiras, de acordo com a origem da recompensa não 

financeira. Algumas fontes não gerarão nenhum tipo de custo para a empresa, já 

outras irão gerar um baixo custo. No Quadro 01 pode-se observar as categorias de 

recompensas não-financeiras estipuladas por Hanashiro (2008) seguido de alguns 

exemplos que podem ser adotados pelas empresas. 

Categorias Exemplos 

Reconhecimento não-financeiro 

Um "muito obrigado" ou "parabéns"; 

Uma foto no "mural da fama"; 

Uma nota escrita de agradecimento; 

Um agradecimento público 

Uma visita do diretor ao local de 
trabalho; 

Reconhecimento de baixo custo 

Pequenos presentes para os filhos; 

Entrada para o teatro ou para algum 
show; 

Jantar para dois 

Recompensas monetárias ou 
equivalentes 

Dia de folga; 

Viagens; 

Equipamentos: Notebooks, Celulares; 

Cupons promocionais; 
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Recompensas focadas no 
desenvolvimento 

Visita a clientes no país ou no exterior 

Participação em feiras e congressos; 

Estágio no exterior 

Cursos de especialização 

Celebração com grupos 
Jantar ou Churrasco com a equipe de 

trabalho 
 

Quadro 1: Fontes de Recompensas não-financeiras. 
 

Fonte: HANASHIRO, 2008 
 

A gestão de recompensas poderá administrar e criar incentivos não 

financeiros, porém o seu efeito sobre a motivação, desempenho e satisfação 

dependerá da experiência subjetiva (WOOD JUNIOR E PICARELLI FILHO, 1996). 

Assim, o valor das recompensas não-financeiras será avaliado de forma subjetiva e 

poderá apenas ser determinado pela pessoa que as recebe, ou seja, o funcionário.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nessa seção, o objetivo é apresentar a metodologia que foi adotada para que 

este trabalho pudesse ser realizado. Na primeira parte são explanados: o método 

adotado, o tipo da pesquisa, as técnicas de coleta e de análise de dados. Num 

segundo momento são apresentados o objeto de pesquisa e os sujeitos 

entrevistados. 

Este capítulo está dividido da seguinte maneira: 4.1 Método, tipo de pesquisa, 

técnicas de coleta e análise dos dados; 4.2 Caracterização do objeto de estudo e 4.3 

Sujeitos de investigação. 

 
 

4.1. MÉTODO, TIPO DE PESQUISA, TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE 
DOS DADOS. 

 
 

Este trabalho teve como marco inicial uma revisão da literatura através de 

pesquisa bibliográfica. Para tal, foi feito um levantamento, estudo e análise da 

literatura sobre os assuntos que se mostravam relevantes para o desenvolvimento 

desse trabalho. A pesquisa bibliográfica foi feita com o objetivo de fundamentar 

teoricamente a monografia apresentada já que, segundo Sakata (2002), a pesquisa 

bibliográfica favorece o desenvolvimento de uma posterior pesquisa empírica. 

Após a revisão de literatura foi feito uma pesquisa exploratória. A pesquisa 

exploratória tem como objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, 

seu significado e o contexto onde ela se insere (PIOVESAN E TEMPORINI, 1995). 

Dessa maneira buscou-se estar inserida na realidade dos entrevistados, antes de 

realizar a entrevista formalmente, procurando observar cada detalhe da rotina dos 

mesmos. 

Para a realização das entrevistas foi adotada a abordagem qualitativa visto 

que, para Godoi e Balsani, (2006) nesta perspectiva a linguagem recebe uma 

centralidade nas investigações, dado que é por meio da comunicação e do processo 

interativo que as pessoas atribuem significados ao meio social. Rampazzo (2005) 

contribui com a afirmação de que a abordagem qualitativa foca no específico, no 

peculiar e no individual, buscando sempre a compreensão dos fatos e não a 

explicação dos fenômenos estudados. Tal abordagem não traz a precisão de uma 

pesquisa numérica, por exemplo, porém oferece maior relevância para fatores não 
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passíveis de medição, que são os que possuem dimensões pessoais. Ainda 

segundo Rampazzo (2005), essa abordagem se mostra mais abrangente e 

multidimensional nas áreas de ciências humanas e sociais. 

Com relação às técnicas de coletas de dados, adotou-se entrevistas semi-

estruturadas e observação participante. Primeiramente, foi necessário decidir por 

qual meio de entrevista a pesquisa seria feita. Por se tratar de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, a entrevista semi-estruturada se mostrou mais contributiva 

para o entendimento dos resultados. Nunes (2005, p. 208) formula um conceito, que 

se encaixa perfeitamente com o que se pretende atingir por meio da entrevista semi-

estruturada nesse trabalho: “a entrevista semi-estruturada é uma forma de 

conversação, cujas condições são estabelecidas a priori[...], o pesquisador pergunta 

e retém seu ponto de vista, e deixa o pesquisado livre para organizar sua resposta”.  

Neste trabalho, a entrevista foi organizada em quatro blocos: 1) Rede (que englobou 

perguntas sobre a rede que administra o hotel, tais como história, valores, etc);2) 

Hotel (que reuniu perguntas sobre a importância do hotel, organização de 

departamentos, relação entre funcionários e chefias, etc); 3) Gestão de Pessoas 

(que focou as políticas de gestão de pessoas da organização, assim como 

mudanças que houveram nesta área dentro do hotel e também a sua atuação 

recente) e 4) Política de Recompensas (que foi o principal bloco de questões 

abordando indagações sobre recompensas dentro do hotel estudado). 

A observação participante aconteceu pelo fato de a pesquisadora estar 

inserida no contexto da organização, primeiramente como estagiária, durante um 

ano e oito meses e, posteriormente, como funcionária efetiva, durante quatro meses. 

Da mesma forma esse trabalho vem sendo elaborado há pelo menos doze meses, o 

que fez com que a pesquisadora buscasse sempre estar observando o 

comportamento e o ambiente empresarial silenciosamente. Segundo Richardson 

(1999), com o auxílio da observação participante, o pesquisador analisa a realidade 

social que o rodeia, tentando captar as relações e os possíveis conflitos e tensões 

existentes.  

 Após a coleta de dados, os dados foram submetidos à análise de conteúdo.  

Bardin (2006, p.37) define a análise de conteúdo como:  

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” 
(BARDIN, 2006, p.37). 
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De acordo com o referido autor, percebe-se que o principal foco desta análise 

é o teor da fala do entrevistado, mas sempre através de sistematização da leitura. 

Capelle, Melo e Gonçalves (2003) esclarecem que a análise de conteúdo não tem 

relação com a leitura dita ‘normal’ por parte do leigo, e sim visa descobrir o que está 

escondido, latente ou subentendido na mensagem. 

Nesse trabalho, foram desenvolvidas categorias de acordo com as respostas 

dos entrevistados e dessa maneira “o procedimento de análise envolveu a 

organização e a sistematização das entrevistas, de modo que os termos similares 

pudessem ser agrupados dentro de uma mesma categoria” (BORGES, 2009, p.52). 

 
 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 
 
O objeto de estudo foi um hotel situado na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro. O prédio em que esse hotel está situado foi construído entre e década de 

60 e 70, já com o objetivo comercial de ser um hotel. Com 12 andares, o prédio 

conta com 116 apartamentos, um restaurante, academia e não possui área de lazer 

extensa. Este hotel visa a atender o segmento de turismo de negócios, porém, 

também recebe turistas de lazer em decorrência de sua localização.  

Como já citado anteriormente, o prédio é um hotel desde a sua construção. 

Até meados de 2008 foi administrado por uma rede de caráter familiar sendo, 

posteriormente, adquirido por uma rede na qual o administra até os dias de hoje. A 

atual administradora é brasileira e segue em franca expansão. O empreendimento 

conta com uma média de 70 funcionários4 divididos em turnos e em diferentes 

departamentos. 

Por questões éticas e a pedido da própria administração da rede não será 

divulgado o nome e nem detalhes que possam identificar o hotel. A organização 

investigada será denominada, neste trabalho, de Hotel Alfa, a fim de garantir o seu 

anonimato. 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 Dados conforme o Budget da rede para o hotel no ano de 2012. 
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4.3. SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO 
  
 

Para conhecer a percepção dos funcionários, em relação ao tema proposto 

nessa monografia, foram entrevistados doze funcionários de diferentes 

departamentos. Foi feita pelo menos uma entrevista com cada funcionário de cada 

departamento, a fim de obter uma percepção uniforme do hotel, e não apenas a 

visão dos colaboradores de um setor organizacional. 

 A fim de apreender a visão dos superiores, foram realizadas três entrevistas 

com os gestores da organização. A primeira entrevista foi realizada com a gerente 

de RH, responsável pela regional Rio de Janeiro, onde o hotel está situado. Cabe 

aqui ressaltar, que essa entrevista seria primeiramente realizada com a Gerente de 

RH a nível Brasil, porém, por limitações de agenda, não foi possível obter a 

entrevista. A segunda entrevista foi realizada com o Gerente Regional Rio de 

Janeiro, que é o principal responsável pelos resultados dos hotéis da cidade do Rio 

de Janeiro. E, a terceira e última entrevista, foi realizada com o Gerente Geral do 

“Hotel Alfa”. 

 As entrevistas com os funcionários foram realizadas fora do Hotel por 

questões éticas e por se tratar de um assunto delicado. Acredita-se que esta foi uma 

maneira de deixar os entrevistados mais a vontade para tratar do assunto que 

estava sendo investigado. Já as entrevistas com os gestores foram feitas em suas 

salas de trabalho. Não foi permitido, por parte da administração da rede, que as 

entrevistas fossem gravadas e, por conta disso, todas as respostas foram anotadas 

no momento da entrevista. Para melhor captação das respostas foi solicitado aos 

entrevistados que falassem de modo pausado. 

 O período de realização das entrevistas comportou a segunda quinzena do 

mês de fevereiro e a primeira quinzena do mês de março de 2012. 

 No quadro 2, são apresentados os doze funcionário que foram chamados de 

F, com as informações: cargo, setor, tempo de empresa e gênero. No quadro 3, são 

apresentados os três gestores entrevistados que foram chamados de GRH, GG e 

GR.  
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Entrevistado  Cargo Setor/Departamento 
Tempo de 
Empresa Gênero 

F(01) 
Auxiliar de 
Escritório Controladoria 16 anos Masculino 

F(02) 
Auxiliar de 
Reservas Reservas 2 anos e 9 meses Feminino 

F(03) Almoxarife Almoxarifado 3 anos e 2 meses Masculino 

F(04) Mensageiro Recepção 12 anos Masculino 

F(05) Recepcionista Recepção 08 meses Feminino 

F(06) Garçom Restaurante 6 meses Masculino 

F(07) Hostess Restaurante 2 meses Feminino 

F(08) Auxiliar de Cozinha Cozinha 6 meses Masculino 

F(09) 1º Cozinheiro Cozinha 10 meses Masculino 

F(10) Camareira Governança 1 ano e 3 meses Feminino 

F(11) 
Supervisora de 

Andar Governança 9 anos Feminino 

F(12) Servente Governança 2 anos Masculino 
 

Quadro 2: Funcionários Entrevistados 

 

Entrevistado  Cargo Setor/Departamento 
Tempo de 
Empresa Gênero 

GRH Gerente RH RJ RH 2 anos e 1 mês Feminino 

GG Gerente Geral Gerência Geral 8 meses Masculino 

GR 
Gerente Regional 

RJ Gerência Regional 16 anos  Masculino 
 

Quadro 3: Gestores Entrevistados 

 

Assim, a partir dessa metodologia e, após as entrevistas foi feito uma análise dos 
resultados obtidos que serão abordados do próximo capítulo. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
 
Conforme citado no capítulo anterior, as entrevistas com os funcionários e com os 

gestores do Hotel Alfa foram submetidas à análise de conteúdo. Inicialmente, foi 

realizada leitura intensa e detalhada de todo conteúdo obtido na pesquisa de campo. 

Na segunda etapa, foram criadas categorias de análise que emergiram das 

respostas dos entrevistados. Ao organizar o roteiro de entrevistas, era possível 

verificar algumas temáticas a serem trabalhadas na análise de resultados, 

entretanto, outras foram surgindo pelo conteúdo das respostas. Na construção das 

categorias, buscou-se evidenciar as diferenças ou similaridades presentes nos 

discursos dos dois grupos investigados: os gestores e os funcionários, visto que o 

objetivo do presente trabalho consiste em estudar os discursos dos gestores e a 

percepção dos funcionários acerca das políticas de recompensa no Hotel Alfa.  Cabe 

ressaltar que, por ter sido adotada a técnica de observação participante, alguns fatos 

da rotina do ambiente de trabalho também foram levados em conta na construção e 

no desenvolvimento das categorias de análise. 

Assim, esse capítulo está organizado em seis seções correspondentes as 

sete categorias de análise identificadas: 5.1 Atuação do departamento de gestão de 

pessoas no hotel; 5.2 Sentimento de (Des)valorização; 5.3 Avaliação por Cargo; 5.4 

Rotatividade organizacional; 5.5 Expectativa dos colaboradores; 5.6 Percepção com 

relação aos benefícios e; 5.7 Recompensas não-financeiras. 

 
5.1. ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS NO 

HOTEL 
 
 
 Essa categoria de análise tem o objetivo de mostrar como os funcionários 

percebem a atuação de gestão de pessoas dentro do hotel. Apesar de não ser uma 

categoria diretamente ligada às políticas de recompensa, ela se fez importante por 

abranger as relações entre os funcionários e o departamento de gestão de pessoas, 

que elabora as políticas de recompensaque serão depois abordadas. A análise das 

respostas dos colaboradores evidenciou que grande parte deles tem críticas em 

relação à atuação do departamento de gestão de pessoas dentro do hotel. 

 O Hotel Alfa por ser administrado por uma grande rede hoteleira possui dois 

setores responsáveis pela área de gestão de pessoas: o setor de RH e o 
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departamento pessoal. Ambos concentram-se em uma matriz e possuem a 

finalidade de atender a todos hotéis da região do Rio de Janeiro. 

 

“Desde que eu entrei (na empresa) só vi uma pessoa do RH uma vez no 
hotel. Nunca podemos falar, qualquer dúvida que temos precisamos ir ao 
outro hotel da rede para esclarecer alguma dúvida ou pegar algum 
documento.” - F(07) 
 

 Essa fala traduz exatamente o que foi encontrado nas respostas da maioria 

dos funcionários, quando perguntados sobre a atuação da área de gestão de 

pessoas do hotel. Percebe-se que F(07) não teve nenhum outro contato com os 

responsáveis pelo RH após a sua contratação, ou seja, nota-se que não há um 

processo de socialização do funcionário no Hotel Alfa, sendo a função do RH 

limitada a contratação e a realização de procedimentos burocráticos.  

 Miranda (2008) define que o principal desafio dos departamentos de gestão 

de pessoas está na promoção do encontro de interesses dos colaboradores, patrões 

e clientes. O autor destaca, ainda, que a hotelaria merece atenção especial nessas 

relações, pois está sempre lidando com pessoas, sejam elas hóspedes ou 

colaboradores. A ausência de um representante de gestão de pessoas no Hotel Alfa 

acaba por dificultar uma possível conciliação entre os interesses dos funcionários e 

a organização. 

 

“No Rio de Janeiro, não temos um funcionário específico de RH para cada 
hotel. [...] Infelizmente, como não estamos em cada hotel fica muito difícil 
para o nosso setor (RH) atender diretamente cada pedido (dos 
funcionários).” - GRH 

 

 A fala demonstra que os gestores têm consciência que a centralização 

prejudica a comunicação com os funcionários de cada hotel e, por isso, a interação 

entre o departamento de gestão de pessoas e os funcionários é quase inexistente. 

Nas entrevistas os gestores buscaram justificar a atual atuação do departamento de 

pessoas no hotel. 

 

“[...] muitos setores foram negligenciados nesse processo de crescimento 
rápido (da rede). Agora, estamos enfatizando o crescimento e o 
desenvolvimento do setor de Recursos Humanos na empresa como um 
todo.” – GR 
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 A narrativa acima evidencia que o próprio gerente regional reconhece a fraca 

atuação do departamento de gestão de pessoas, entretanto, no mesmo relato, o 

entrevistado tenta justificar a razão de isto estar acontecendo, alegando que o 

crescimento da rede como um todo prejudicou alguns setores da empresa. Percebe-

se também a preocupação em mostrar que algo já está sendo feito para desenvolver 

a gestão de pessoas na empresa, porém não foi apontado em nenhum momento, 

como isso será feito e se já existem políticas organizacionais para tal. As soluções 

para este problema são encontradas nas respostas dos funcionários. 

 

“[...] acho que deveria ter alguém responsável pelo RH aqui no hotel, pois 
ficamos muito desamparados” – F(10). 
 

Respostas como a fala transcrita acima, foram percebidas em diversas entrevistas e 

representam, talvez, o início da solução para a insatisfação dos funcionários perante 

o departamento de gestão de pessoas: a descentralização do departamento de RH. 

A partir disso, os colaboradores teriam contato diário com o departamento de gestão 

de pessoas que ficaria acessível para a equipe do hotel, melhorando assim a 

principal queixa dos funcionários, a falta de comunicação deles com o departamento 

de gestão de pessoas. 

 
 

5.2. SENTIMENTO DE (DES)VALORIZAÇÃO 
 
 
 Uma segunda categoria criada através da análise do conteúdo das entrevistas 

refere-se à valorização e reconhecimento dos funcionários pela empresa. Esse 

assunto está constantemente sendo discutido por estudiosos da área de gestão de 

pessoas. Como elucidado em capítulos anteriores, vários autores como Teixeira e 

Zacarelli (2008), Lacombe (2005) e Shermerhornn (2007) defendem a valorização do 

capital humano, tendo em vista que, este aliado a outros fatores, pode vir a se tornar 

uma valiosa fonte de vantagem competitiva sustentável para a empresa.  Durante as 

entrevistas foi percebido que o discurso dos gestores está em consonância com o 

pensamento dos autores citados:  

 

“Costumo dizer que sem o funcionário não fazemos nada em hotelaria. [...] 
Vejo que precisamos valorizar sempre o funcionário, pois em uma área de 
serviços nada podemos fazer sem eles.” – GR.  
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 Nesta fala, nota-se a preocupação do gestor em construir um discurso de 

valorização dos funcionários, alegando a importância deles para o setor hoteleiro, 

por este ser um setor imerso na área de serviços em que a atuação do colaborador 

é essencial. Todos os gestores entrevistados concordam que o funcionário é muito 

importante para a organização e, dessamaneira, precisam ser valorizados e 

reconhecidos:  

 

“O funcionário é a principal recurso para atingir o cliente. Em hotelaria, 

temos setores que são responsáveis diretamente pela satisfação do 
hóspede que é a recepção, por exemplo.” – GG. 

 

 Nesse relato, além do discurso da valorização do funcionário, nota-se, ainda, 

que o gestor faz a relação direta entre a satisfação dos hóspedes com a atuação do 

funcionário, enfatizando a importância do empregado para a organização.  

Em contraste com o discurso dos gestores entrevistados, muitos 

colaboradores apontaram em suas respostas o descontentamento e a falta de 

valorização da empresa para com eles. Alguns dos funcionários focam a sua 

percepção de valorização apenas em relação ao salário, porém existem outras 

reclamações como falta de confiança dos gestores e também o excesso de 

cobrança e responsabilidades.   

 

“Não me sinto (recompensado; valorizado), acho que tenho muito trabalho e 
responsabilidades para o que eu ganho.” – F(03).  

 

O funcionário aqui relaciona duas insatisfações em relação a sua valorização 

enquanto trabalhador, excesso de responsabilidade em contrapartida ao salário 

inadequado. O excesso de trabalho dentro do hotel pode causar a exaustão do 

funcionário e o sentimento de se sentir explorado pela empresa. 

 

“Apesar de eu ter 16 anos de casa, não parece que este tempo é 
valorizado, não pareço que tenho a confiança do gerente geral. Faço o 
serviço de assistente administrativo e, mesmo assim, continuo ganhando 
como auxiliar de escritório.” – F(01) 

 

 O depoimento transmite o descontentamento do funcionário por não ser 

valorizado, apesar trabalhar durante tantos anos pela empresa. Percebe-se que o 

entrevistado acha importante ter a confiança do gerente geral do hotel. Já o Gerente 

Geral, como transcrito na primeira parte desta categoria, afirma que o funcionário é o 
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recurso mais importante de uma organização. A fala aponta, mais uma vez, a 

associação do salário recebido em relação a sua percepção de valorização 

enquanto funcionário, tendo em vista que, em sua opinião, já exerce funções mais 

avançadas e continua recebendo salário de uma função inferior. 

 

“Acho que falta valorização do funcionário, não falo só de mim, mas do resto 
da equipe. É muita cobrança.” - F(11) 

 

O relato não aborda nenhuma questão referente à remuneração, porém, é 

interessante, pois aponta um sentimento de desvalorização conjunto, que é 

percebido pela equipe de funcionários como um todo. A reclamação pelo excesso de 

cobrança contrasta também com o discurso dos gestores de valorização, enquanto 

os funcionários só percebem que são cada vez mais cobrados. 

 O intuito de denominar essa categoria de “sentimento de 

(des)valorização”surge da proposta de traduzir a relação oposta entre o discurso dos 

gerentes e a percepção dos funcionários enquanto serem valorizados ou 

desvalorizados perante a organização, Não é possível afirmar que os gestores estão 

fazendo falsas afirmações quando dizem valorizar os funcionários, porém pode-se 

afirmar que estes não têm conhecimento das opiniões dos funcionários, o que pode 

ter origem na falta de comunicação entre os colaboradores e o departamento de 

gestão de pessoas, como foi abordado na categoria de análise anterior. 

 
 

5.3. AVALIAÇÃO POR CARGO 
 
 
 Essa categoria surge como uma continuação da categoria anterior, em que foi 

abordado o sentimento de desvalorização por parte do funcionário, em contraste 

com o discurso da necessidade de valorização dos gestores. Essa categoria tem por 

objetivo analisar o tipo de avaliação dos funcionários utilizado no hotel alfa. 

 

“Todo ano, são analisados e desenhados cargos e atribuídas todas as 
obrigações. Uma vez por ano, também contratamos uma empresa 
terceirizada de RH para realizar uma pesquisa salarial em cada regional do 
Brasil. Após isso, ao final de cada ano, definimos o salário de cada cargo 
em reunião conjunta: Diretor Operacional, gerente de RH Brasil, gerente de 
RH da regional e o gerente regional.” – GRH 
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 Com a descrição da gerente de recursos humanos, conclui-se que a empresa 

usa o modelo tradicional de salários, em que os cargos são avaliados e não as 

qualificações ou desempenho dos funcionários. Como demonstrado no terceiro 

capítulo, esse modelo vem recebendo muitas críticas e, segundo Hanashiro (2008) e 

Lacombe (2005), a sua principal limitação é não ter o foco na pessoa, e sim no 

cargo. Dessa maneira, negligencia-se o desempenho e as qualificações do 

colaborador. 

 Essa avaliação influencia diretamente na percepção dos funcionários em 

relação à valorização do seu trabalho. Colaboradores que atuam diretamente com 

os hóspedes, como no caso da recepção, ou que trabalham com metas de ocupação 

e diárias médias, queixam-se frequentemente dessa política de recompensas.   

 

“Sinto que o salário o qual ganho é até justo, porém por trabalhar com 
metas acho que deveria ganhar incentivos ou bonificações quando eu 
alcanço.” – F(02). 

 

 O fato de F(02) ser funcionária do setor de reservas justifica o seu desejo de 

receber alguma espécie de remuneração por ter alcançado os resultados que lhe 

são exigidos, tendo em vista que, neste modelo tradicional, o seu desempenho não 

será recompensado, independente de ser satisfatório ou não. 

 
5.4. ROTATIVIDADE ORGANIZACIONAL 

 
 
 A rotatividade organizacional compreende o movimento dos funcionários para 

dentro e para fora da organização (LASHLEY; SPOLON, 2011). A observação 

participante possibilitou evidenciar que a rotatividade organizacional é um problema 

característico do Hotel Alfa considerando que, mensalmente, saíam e entravam 

muitos funcionários em todos os setores da empresa.  

Com o conteúdo das entrevistas foi possível confirmar essa ideia e ainda, 

descobrir que a rotatividade parte da escolha dos funcionários em sair do hotel:  

 

“Muita rotatividade. As pessoas entram e no mês seguinte arranjam uma 
coisa melhor e saem.” F(08) 

 

A resposta acima demonstra que os funcionários estão cientes do alto índice 

de rotatividade e este se justifica por propostas mais atraentes do mercado de 
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trabalho. Assim, aqueles colaboradores que permanecem na empresa têm 

consciência de que as condições de trabalho no Hotel Alfa não estão adequadas aos 

desejos dos empregados.  Lashley e Spolon (2011) definem que quando um 

funcionário toma a decisão de deixar a empresa de maneira voluntária ele está, de 

certo modo, expressando sua insatisfação com o empregador atual, tendo em vista 

que o funcionário não tem muito poder ou força para mudar as condições 

desfavoráveis, sendo sua única escolha se retirar da empresa.  

 Em relação aos gestores, percebe-se um consenso com a opinião dos 

funcionários, ao reconhecer que os índices de rotatividades estão mais altos que o 

aceitável. 

 
“Não posso divulgar números, pois se trata de informação confidencial, mas 
na regional Rio temos um índice considerado alto. Especificamente no Hotel 
Alfa, o índice está entre médio e alto, isso não é aceitável.” – GRH 

 

 Mesmo sem declarar números e ter uma resposta vaga, percebe-se que os 

gestores demonstram preocupação com o índice de rotatividade, afirmando que tal 

índice está além do aceitável pela empresa. Além desse aspecto, todos os gestores 

reforçaram o quão isto é prejudicial para o andamento do trabalho. 

 
“A rotatividade prejudica muito operacionalmente [...]. Para a organização, 
como um todo, gera muito custo em demissões e admissões. E para nós do 
RH aumenta muito o nível de trabalho, pois temos que estar selecionando 
candidatos a todo momento” – GRH 
 

 Essa fala concorda com a afirmação de Lashey e Spolon (2011), em que cada 

vez mais gestores da área de hospitalidade vêm reconhecendo a rotatividade como 

algo custoso e que cria dificuldades operacionais. No depoimento são apontados 

três pontos em que a rotatividade prejudica: o operacional, já que acaba ocorrendo 

uma descontinuidade do trabalho; o custo gerado por conta dos pedidos de 

demissão e das novas contratações; e o excesso de trabalho do RH. Dessa 

maneira, verifica-se que a organização já está buscando meios para solucionar o 

problema da rotatividade organizacional. 

 
“Considero esse índice preocupante e já estamos tentando, junto ao RH 
Brasil, organizar programas para reter os funcionários, porém para isso não 
poderemos mexer no orçamento anual, então para isso terão que ter 
programas sem custo ou com baixo custo para a empresa” – GR 
 

 Com essa narrativa, pode-se afirmar que os gestores não estão conformados 

com a rotatividade atual no hotel e, desse modo, já estão refletindo sobre um 
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mecanismo para garantir a retenção dos funcionários. Por outro lado, a fala do 

gestor aponta para um orçamento engessado, que não poderá ser alterado, ou seja, 

apesar de entender que a rotatividade é prejudicial para o hotel, que está gerando 

custos em admissões e demissões, a empresa não tem interesse em investir 

recursos em programas de retenção de colaboradores. 

 Além dos pontos apontados como prejudicais, tanto pelos gestores, como os 

definidos por Lashey e Spolon (2008), surgiu, durante as entrevistas, outro elemento 

que está sendo afetado diretamente pelo alto índice de rotatividade no hotel. A 

rotatividade está afetando uma das políticas de recompensa da empresa: a 

participação nos lucros e resultados, denominada de PLR pelos gestores.  

 A descoberta ocorreu porque os funcionários, quando perguntados sobre a 

composição das recompensas, não apontaram nenhum tipo de remuneração 

variável pago pela empresa e, por outro lado, os gestores afirmaram que além da 

remuneração de salário mais benefícios, existia o pagamento da participação de 

lucros e resultados (PLR) anual. Por conta desse contraste nas respostas, foi feita 

uma pergunta que não estava inicialmente no roteiro de entrevistas, com o objetivo 

de entender a razão dos funcionários não apontarem o PLR como uma das práticas 

de remuneração. 

 
“Isso acontece porque para se ganhar a participação nos lucros referente a 
este ano, por exemplo, é necessário ter trabalhado o ano anterior e por 
conta da nossa rotatividade, muitos funcionários nem sabem disso. 
Pensamos que também pode ser uma forma de reter o funcionário, porém 
muitos funcionários não entenderam e absorveram a participação nos lucros 
e resultados como se fosse apenas um 14º salário, muitos nem sabem do 
que se trata.” – GRH 
 

 Com a declaração, foi possível entender a razão das respostas encontradas 

nas entrevistas. Muitos funcionários não chegam a completar nem um ano inteiro 

trabalhado na empresa e, dessa maneira, desconhecem o pagamento do PLR anual. 

Nos outros casos, percebe-se que não há vontade da empresa em conscientizar e 

explicar aos funcionários do que realmente se trata esse tipo de remuneração 

variável, considerando que a fala traduz uma noção de conformidade do RH em 

deduzir que os colaboradores simplesmente não entendem do que se trata o PLR. 
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5.5. EXPECTATIVA DOS COLABORADORES 
 
 
 Entende-se que o trabalho dentro de uma organização é uma troca. Da 

mesma forma que o empregador espera dedicação, comprometimento e a 

realização de um bom trabalho dos funcionários, estes têm expectativas com relação 

à empresa em que trabalham. As expectativas dos gestores, geralmente, são bem 

claras paras os funcionários, porém as expectativas dos funcionários nem sempre 

são bem entendidas pela a empresa. Diniz (2009) define que todo gestor deve 

pensar aquilo que os seus colaboradores esperam obter na relação mantida com ele 

e com a empresa.Esta categoria emergiu quando indagado aos colaboradores e aos 

gestores sobre as expectativas que os funcionários possuem com relação às 

políticas do Hotel Alfa 

 

“Temos funcionários de todos os níveis, do nível mais baixo de escolaridade 
até profissionais com as melhores qualificações, dependendo da área em 
que trabalham, então isso varia um pouco. Os operacionais menos 
qualificados, se importam mais com salário, benefícios e coisas mais 
materiais. O profissional mais qualificado além de se importar com o salário 
(relativo ao mercado), tem a necessidade de ter perspectiva de crescimento 
na empresa, senão ele não se sente motivado.” – GRH 
 

 

 Percebe-se que GRH segrega os funcionários em duas categorias: aqueles 

sem qualificações, geralmente os trabalhadores dos níveis operacionais e, aqueles 

com qualificações que geralmente ocuparam cargos de chefia ou serão funcionários 

de setores que exigem nível de escolaridade superior. Deste depoimento, pode-se 

extrair que, para os gestores, apenas os empregados mais qualificados irão se 

importar com outras condições a não ser o salário. Através das respostas dos 

funcionários e também com o que vem sido abordado pelos autores Araujo e Garcia 

(2009), Hanashiro (2008) e Diniz (2009) é preciso desmistificar o pensamento de 

que o funcionário trabalha só em função do salário que vai receber ao final de cada 

mês.  

 Com base nas entrevistas foi possível apontar dois itens principais do que os 

funcionários esperam do Hotel Alfa. Esses dois itens constavam em praticamente 

todas as respostas e, dessa maneira, não foi possível transcrever só uma das 

respostas para traduzir o pensamento.  O item mais esperado pelos funcionários da 

organização são as boas condições no ambiente de trabalho. O segundo item mais 

esperado pelos funcionários são bons salários e benefícios. 
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 Nove funcionários, entre os doze entrevistados, apontaram em suas 

respostas que esperam que a organização tenha boas condições de trabalho. 

Assim, o argumento do gestor, de que apenas os funcionários mais qualificados se 

importam com fatores imateriais não se mostra verdadeiro na prática, já que os 

colaboradores que esperam trabalhar em um bom ambiente são dos mais diversos 

níveis hierárquicos. Esse entendimento foi possível através de muitas respostas 

como esta, quando perguntados sobre o que esperavam da organização: 

 

“bom ambiente de trabalho e boas condições – F(07)”.   
 

 Quando se fala em boas condições de trabalho, entende-se a observação das 

normas trabalhistas combinada com um meio ambiente de trabalho que propicie 

saúde e salubridade ao trabalhador (GIL, 2006), bem como, uma boa relação com 

colegas de trabalho e superiores.  

 Em relação ao salário observa-se que, apesar de não ser a principal 

preocupação dos funcionários, ele ainda tem muita relevância para os colaboradores 

do Hotel Alfa. Sete, entre os doze entrevistados, apontaram em suas respostas 

esperar bons salários e benefícios da organização.  

 
“Espero que (a organização) dê condições dignas de trabalho para o 
funcionário poder cumprir seu papel. Acho que é necessário um salário 
compatível com o resto do mercado e um bom programa de benefícios e de 
incentivos ao empregado.” - F(02) 
 

 A fala traduz a expectativa dos entrevistados de receber salário compatível 

com o mercado e bons benefícios.  É importante ressaltar que, ao fazer referência 

ao salário, os funcionários sempre fazem questão de enfatizar que esperam receber 

um salário justo, compatível e adequado a função que exercem no hotel. 

 Essa questão relativa ao salário também fez emergir outra expectativa dos 

funcionários em relação ao papel do Hotel Alfa, enquanto empregador. Ao serem 

perguntados sobre a liberdade para pedir aumento salarial, todos os funcionários 

foram enfáticos que isto não seria possível. 

 
“Nunca tentei (pedir aumento de salário), mas não conheço nenhum 
funcionário que tenha conversado com o gerente e tenha conseguido Então 
acho que mesmo conversando com o gerente, seja impossível mudar essa 
questão do salário” – F(03) 
 

 A fala revela que apesar de nunca ter chegado para o gestor e conversado 

sobre o assunto o funcionário, por já ter presenciado casos de colegas que não 
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conseguiram o aumento salarial, infere que não seja possível o aumento de salário. 

Outros funcionários deram exemplos de situações que já passaram. 

 
“Não. Há 2 anos [...], a governança teve uma reunião com o RH, Gerente 
Geral e Regional e foi prometido (que os salários seriam revistos), mas 
nada aconteceu, pelo contrário, ficamos até com medo de represálias. – 
F(11) 
 

 F(11), por ser uma funcionária com mais tempo de empresa, tentou negociar 

com os gestores, através de reunião, um aumento salarial para o seu setor. 

Entretanto, não obteve êxito na negociação, segundo o relato. A entrevistada afirma 

ainda o receio de represálias ao seu setor em razão desta iniciativa. 

Os gestores, ao serem perguntados sobre as medidas que são tomadas caso, 

os funcionários se mostrem descontentes com a política de recompensa da 

empresa, apresentam discursos que reforçam a flexibilidade na mudança de 

salários.  

 
“Sendo honesto, até hoje já vi reclamações e nada foi feito. O orçamento 
com quadro de pessoal não pode ser alterado ao longo do ano. Apenas 
posso passar essas reclamações para a gerência regional” – GG 

 

 A fala do Gerente Geral demonstra a sua impotência ao tratar de assuntos 

ligados a flexibilidade da política salarial, já que ele não tem autonomia para 

conceder aumentos ou fazer mudanças na remuneração dos funcionários. Segundo 

ele, o seu papel é apenas o de interlocutor entre os colaboradores e a gerência 

regional, que seria a responsável pela mudança, caso fosse possível. 

 
“Procuramos conversar e explicar que nossa política salarial está 
equiparada com o mercado. Quando existem reclamações generalizadas 
levamos para a reunião anual com RH nacional. Em casos mais graves, no 
caso de setores inteiros ou de vários hotéis (reclamarem), nos reunimos 
com o RH e com a diretoria operacional o mais breve possível.” - GR 

 
 

 O discurso evidencia que existe uma compreensão dos gestores com relação 

às reivindicações dos funcionários, entretanto, a iniciativa de uma possível mudança 

só é tomada em casos mais graves, de reclamações generalizadas. Percebe-se que 

a organização tem uma política de recompensas engessada e que casos de 

aumento salarial de setores só entrarão em pautas em possíveis reuniões anuais. É 

importante comentar que, segundo os gestores, realmente é complicado a 

organização fazer reajustes a cada reclamação dos colabores. Entretanto, a gestão 

não pode negligenciar esse aspecto por completo, visto que isso só tende a 
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aumentar a rotatividade da empresa o que eleva, consequentemente, em aumento 

dos gastos. 

5.6. PERCEPÇÃO COM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS 
 
 

 Outra categoria que emergiu da análise de conteúdo refere-se aos benefícios 

oferecidos pela empresa. Segundo o departamento de RH, os benefícios oferecidos 

pela empresa são, além dos encargos sociais, vale transporte, alimentação no local, 

cesta básica com o cartão Sodexo (cartão que possui um saldo depositado pela 

empresa todo o mês e pode ser usado para fazer compras em supermercados e 

padarias) e plano de saúde.  

 Apesar dos funcionários gostarem e valorizarem os benefícios, nem todos 

estão satisfeitos com os oferecidos pelo o Hotel Alfa. Quando perguntados sobre os 

benefícios, os entrevistados sempre faziam questão de ressaltar a importância 

destes, porém, em relação aos benefícios que recebiam pela empresa, a 

insatisfação apareceu em muitas respostas. 

 
“Em relação ao mercado de trabalho acho que temos os benefícios básicos, 
muitos colegas meus, de outras empresas, tem celular corporativo ou auxilio 
creche, coisas que para mim seriam muito importantes.” – F(02) 
 

 A fala traduz a insatisfação de F(02) com o conjunto de benefícios oferecido 

pelo Hotel Alfa, indicando que, pessoalmente, outros benefícios seriam mais úteis 

para ela. Outra resposta segue a mesma linha da anterior: 

 
“Acho que poderíamos ter alguns benefícios diferentes e também a chance 
de poder escolher entre vários benefícios, porque para mim não é útil o vale 
transporte, preferia um auxilio gasolina, mas aqui não podemos escolher, 
temos que ter apenas o que eles oferecem.” – F(03) 

 

 F(03), além de mostrar sua insatisfação com os benefícios recebidos pela a 

empresa, dá um exemplo de um benefício que, apesar de receber, não o utiliza. Na 

opinião do entrevistado, a melhor alternativa seria poder escolher, entre alguns 

benefícios, aqueles que melhor atende as suas necessidades. 

 

“Os funcionários valorizam muito (os benefícios), porém alguns acreditam 
que podíamos oferecer uma cesta melhores de benefícios.” – GG.  

 

 Em relação ao conteúdo das entrevistas dos gestores, percebe-se que o 

Gerente Geral, por estar mais próximo da rotina dos funcionários, tem maior 

conhecimento dos seus anseios. A resposta acima representa que a gerência tem 
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noção de que poderia oferecer uma variedade maior de benefícios, porém, nada foi 

dito em relação à possibilidade de melhorar essa política para os funcionários. 

Este desdobramento remete ao conceito de benefícios flexíveis, conforme já 

foi abordado neste trabalho. Lacombe (2005) e Moraes (2004) buscam destacar a 

importância da adaptação dos benefícios dentro do contexto pessoal de cada 

funcionário. Assim, o funcionário ficaria livre para decidir quais benefícios são 

prioritários. Na realidade do Hotel Alfa, percebe-se que esse conceito seria 

adequado para atender os desejos dos funcionários de receberem auxílio creche, 

como apontou F(02), ou auxílio gasolina, como apontou F(03). Segundo os autores, 

além de estarem fortalecendo as práticas de gestão de pessoas na empresa, 

também poderiam buscar a redução de custos que um plano de benefícios flexíveis 

pode trazer, eliminando os custos com os benefícios que não são usados pelos 

funcionários. 

 
 

5.7. RECOMPENSAS NÃO-FINANCEIRAS 
 
 
 O conceito de recompensas não-financeiras parte do pressuposto de que o 

ser humano é ser um ser complexo, em que suas necessidades não são apenas 

econômicas. Levando para o ambiente organizacional, esse conceito pode ser 

aplicado através de recompensas que não sejam só as financeiras. Essa categoria 

de análise busca entender como as recompensas não-financeiras são entendidas 

pelos funcionários em seu dia-a-dia, assim como, a empresa se utiliza destas para 

incentivar seus colaboradores. 

 Um desdobramento importante surgido durante as entrevistas foi em relação 

à dificuldade de compreensão do conceito de recompensa não-financeira por parte 

dos funcionários. Muitos entendem o conceito como apenas um elogio ou um agrado 

concedido pelos gestores ou mesmo, pelo próprio hóspede do Hotel. Apesar desta 

limitação, buscou-se apreender o melhor das respostas para entender como são 

utilizadas as recompensas não-financeiras. 

 
“Não é comum (a utilização de recompensas não financeiras). Às vezes 
ganho um elogio e temos a festa dos aniversariantes. Acho muito 
importante essas recompensas, porque você se sente importante” – F(01) 
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 Apesar de possuir um conceito restrito desta política, a fala do funcionário traz 

dois elementos importantes: a não utilização das recompensasnão-financeiras como 

rotina no Hotel e; apesar de não mostrar um entendimento profundo do conceito, o 

funcionário ressalta a importância desse tipo de recompensa pelo fato de se sentir 

reconhecido, remetendo a valorização do funcionário abordada na categoria de 

análise do item 5.2 deste capítulo. Essa afirmação relembra o conceito de Hanashiro 

e Marcondes (2002), em que os indivíduos necessitam de outros tipos de realização, 

que não seja apenas a financeira. 

  
“O Gerente Geral tem costume de sempre dar elogios quando bato minhas 
metas, porém isso não acontece com a minha gestora comercial” – F(02) 
 

 Na fala, F(02) se restringe aos elogios, porém esse relato se torna relevante, 

pois representa outro aspecto importante que foi analisado nas entrevistas. A 

utilização de recompensas não financeiras no Hotel Alfa tem caráter pessoal e varia 

de acordo com a gestão de cada departamento. 

 
“Temos o funcionário do mês, o efeito é bem legal, porém momentâneo. 
Busco sempre dar elogios e estimular todos os departamentos a fazerem o 
mesmo.” – GG 
 

 A falta de entendimento do conceito de recompensas não-financeiras não é 

traduzida apenas nas falas dos funcionários, mas também nas respostas dos 

gerentes ao se remeter sempre aos elogios. Como foi visto no quadro Quadro1 de 

Hanashiro (2008) e apresentado no capítulo dois, existem diversas categorias de 

recompensas não-financeiras que podem ser utilizadas pelas organizações. 

 

“Nós do RH, incentivamos os gestores elogiar e também motivar os seus 
funcionários, mas no dia-a-dia, não sei como vem sendo feito isso.” – GRH 
 

 Com o conteúdo das duas respostas dos gestores, pode-se afirmar que não 

existem práticas formais de recompensas não-financeiras neste hotel. Durante as 

entrevistas foi notado um ligeiro desconforto dos gestores ao serem perguntados 

sobre esse tema, justamente por não saberem responder como as recompensas 

não-financeiras são utilizadas no Hotel Alfa.  

 Com base nas entrevistas foi notada uma relação paradoxal nas políticas de 

recompensas no Hotel Alfa. O paradoxo se concentra naimpossibilidade de reajuste 

salarial ou aumento de benefícios e pouco investimento de políticas não-financeiras. 

Nessa linha, seria interessante investir-se mais em recompensas não-financeiras 
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preparando, inclusive, um programa formal. Inicialmente, essa medida não atingiria, 

necessariamente, os desejos dos funcionários, mas auxiliaria possivelmente na 

retenção deles. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Objetivou-se, com este trabalho, investigar o discurso dos gestores e a 

percepção dos funcionários com relação às políticas de recompensa adotadas em 

um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro. Para a concretização deste objetivo central 

foi necessário: conhecer a organização investigada através de pesquisa exploratória 

e observação participante, enfatizando as características das políticas de 

recompensa adotadas; apreender o discurso sobre políticas de recompensa na visão 

dos gestores; investigar a percepção dos funcionários com relação às políticas de 

recompensa adotadas pelo hotel pesquisado; Construir categorias de análise 

baseando-se nos relatados de cada grupo investigado (gestores e funcionários) e; 

evidenciar pontos de consenso e dissenso entre o discurso dos gestores e a 

percepção dos funcionários. 

Para o alcance do primeiro objetivo específico de conhecer a organização 

investigada, foi realizada pesquisa exploratória e observação participante, que se 

deu pelo fato da pesquisadora estar inserida como estagiária e, posteriormente, 

funcionária, durante o período de dois anos. A pesquisa exploratória foi realizada no 

hotel utilizado como universo de estudo, com a finalidade de conhecer a fundo a 

organização e, a observação participante permitiu que o cotidiano da empresa 

pudesse ser observado de forma profunda, sempre buscando a concretização do 

objetivo central deste trabalho. 

Para a realização do segundo objetivo específico de apreender o discurso 

sobre políticas de recompensas na visão dos gestores, foram realizadas entrevistas 

com três gestores do Hotel Alfa: Gerente Geral, Gerente Regional e Gerente de 

Recursos Humanos. Dessa maneira pode-se obter o discurso da gestão da empresa 

acerca das políticas de recompensas utilizadas na organização. 

Concomitantemente, para a realização do terceiro objetivo específico, de investigar a 

percepção dos funcionários com relação às políticas de recompensas adotadas pelo 

hotel pesquisado, foram igualmente realizadas entrevistas com doze funcionários do 

hotel de diferentes setores para que pudesse ser obtida a percepção dos 

funcionários como um todo e não apenas de um departamento específico. Para a 
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realização das entrevistas foi adotada a abordagem qualitativa, por esta ter o foco no 

específico, no peculiar e no individual, buscando a compreensão dos fatos. Com 

relação à técnica de coleta de dados, adotou-se entrevistas semi-estruturadas pelo 

motivo desta técnica ser uma forma de conversação, em que o entrevistado fica livre 

para organizar sua resposta. 

Após a realização das entrevistas, foi realizada uma análise de conteúdo nas 

respostas dos entrevistados para que fosse cumprido o quarto objetivo específico. 

Assim, foram criadas sete categorias de análise, que tiveram relação com o objetivo 

deste trabalho. A primeira categoria, atuação do departamento de gestão de 

pessoas no hotel, revelou que os funcionários acreditam que não há atuação efetiva 

da área de gestão de pessoas dentro do hotel. As respostas dos funcionários 

traduziram o descontentamento e a ausência de atuação dos profissionais do 

departamento de recursos humanos dentro do hotel. 

Através do discurso dos gestores, pode-se confirmar a opinião dos 

funcionários, já que estes deixaram transparecer a ausência de uma gestão de 

pessoas dentro do hotel. Com essa categoria, pode-se defender a importância de 

uma atuação sólida dos departamentos de gestão de pessoas dentro dos hotéis, 

visto que os funcionários se sentem desamparados sem essa atuação. 

A segunda categoria, sentimento de (des)valorização, representou o maior 

ponto de contraste entre os discursos de gestores e falas dos funcionários. Por um 

lado, os gestores ressaltaram a importância do funcionário para a organização, 

afirmando que, dentro da hotelaria, o serviço que o colaborador presta está 

diretamente ligado a satisfação do cliente. Por outro lado, nas respostas dos 

funcionários foi percebido um sentimento de desvalorização e descontentamento. A 

maioria foca sua percepção de desvalorização em relação ao salário recebido, que 

consideram abaixo do mercado de trabalho. Porém, também há reclamações em 

relação à falta de confiança dos gerentes e ao excesso de cobrança. A terceira 

categoria, avaliação por cargo, dá continuidade a segunda categoria. Apesar de 

existir um discurso de valorização do funcionário dentro da organização, o sistema 

de avaliação para elaborar as políticas de recompensas dentro do hotel é realizado 

através da avaliação de cargos, ou seja, o sujeito é remunerado pela função que 

executa e não por suas qualificações e pelo seu desempenho na organização.  

A quarta categoria, rotatividade organizacional, mostrou consenso entre as 

falas de gestores e funcionários. Foi percebido um movimento alto de entrada e 
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saída dos funcionários de dentro do hotel estudado. Com as entrevistas foi possível 

perceber que esse movimento parte dos funcionários. Percebe-se também que, por 

conta da rotatividade, a política de remuneração variável da empresa (participação 

nos lucros e resultados), muitas vezes, não é notada pelos funcionários, que 

precisariam trabalhar um ano corrido, para recebê-la. Os gestores mostram 

preocupação com o índice de rotatividade, entretanto, os seus discursos evidenciam 

uma impossibilidade de mudança no que diz respeito à melhoria da política de 

recompensas, visto que o orçamento organizacional, de acordo com os relatos, 

encontra-se engessado, ou seja, sem possibilidade de alterações para garantir a 

retenção dos funcionários. 

A quinta categoria, expectativa dos colaboradores, revelou que os gestores do 

Hotel Alfa não estão em sintonia com os desejos dos colaboradores. Um exemplo 

abordado nesta categoria foi à falta de flexibilidade em relação à mudança de 

salário, em caso de descontentamento do funcionário. Conforme foi visto nas 

entrevistas, a política de rede que administra o hotel não permite mudanças no 

orçamento previsto e, dessa maneira, não existe nenhuma possibilidade de 

mudanças no salário por conta de reclamações dos funcionários. 

A sexta categoria, percepção com relação aos benefícios, trouxe uma questão 

da remuneração dentro do hotel. Funcionários e gerentes concordam quando 

ressaltam a importância dos benefícios e como são valorizados. Porém, da fala dos 

funcionários emergiu o desejo de que pudessem ter acesso a outros tipos de 

benefícios que fossem mais úteis para cada um deles, ressurgindo assim, o conceito 

de benefícios flexíveis, que já havia sido abordado na fundamentação teórica deste 

trabalho. 

A sétima categoria, recompensas não-financeiras, revelou que não existe uma 

política formal de recompensas não-financeiras dentro do hotel estudado. Foi 

percebido que não havia entendimento do conceito de recompensa não-financeira 

pelas duas partes entrevistadas, gerentes e funcionários. Notou-se que dentro do 

Hotel Alfa, as poucas práticas ligadas a recompensas não financeiras são utilizadas 

de maneira informal, e dependem do tipo de gestão que é exercida em cada 

departamento. 

Como já citado, as categorias têm relação entre si. Observando de forma 

ampla é possível realizar uma análise macro dos acontecimentos em relação à 

gestão de pessoas e às políticas de recompensas dentro do Hotel Alfa. Percebeu-se 
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que o principal discurso adotado pelos gestores foi o da valorização do empregado 

dentro da organização. Em contrapartida, notou-se que não há atuação ativa do 

departamento de gestão de pessoas dentro do hotel, o que contribui com o 

sentimento de desvalorização por parte dos funcionários, que se sentem 

desamparados, mal remunerados e excessivamente cobrados. Com colaboradores 

insatisfeitos, o movimento de saída da empresa começou a intensificar, aumentando 

o índice de rotatividade dentro do hotel. Uma política de recompensas não-

financeiras geralmente apresenta baixo custo para as empresas que a utilizam, 

porém, percebeu-se a não preocupação com utilização das recompensas não-

financeiras que, por sua vez, poderiam atenuar a saída de funcionários dentro da 

organização e também atender aos seus anseios, iniciando um processo de 

valorização do colaborador dentro da empresa.  

A proposta deste trabalho foi abordar o tema de gestão de pessoas dentro da 

hotelaria, como parte do sistema turístico. Durante a pesquisa, notou-se que estudos 

dentro desta área ainda são incipientes se comparados com outras áreas de estudo 

do Turismo. Dessa maneira, este trabalho tem como principal contribuição fomentar 

a discussão das práticas de gestão de pessoas, especificamente as políticas de 

recompensas, nos empreendimentos turísticos. 

Este trabalho ainda se faz interessante para motivar a discussão acerca da 

profissionalização do Turismólogo, que apesar do crescimento do turismo, ainda é 

um profissional que carece de reconhecimento no mercado de trabalho. Assim, 

existe uma necessidade crescente de pesquisas deste caráter dentro da área 

acadêmica. 

Com o conteúdo das entrevistas e também com a leitura de obras 

acadêmicas, revistas e sites do setor turístico foi possível perceber uma 

conformidade em relação ao alto nível de rotatividade peculiar ao setor hoteleiro. É 

relevante então, que se desenvolvam estudos que investiguem as possíveis razões 

para a saída dos funcionários, sendo este trabalho um passo inicial para que 

aumente o número de pesquisas nesta área específica. 

As limitações deste trabalho consistiram em não ter acesso a dados históricos 

da organização, para que pudesse ser feito uma trajetória das políticas de 

recompensas adotadas ao longo do tempo, fazendo que com os resultados sejam 

apenas referentes ao período de tempo em que foi realizada a pesquisa. Outra 

limitação enfrentada foi à impossibilidade de gravar as entrevistas, a pedido da 
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administração da rede. Dessa maneira, as respostas dos entrevistados tiveram que 

ser transcritas pela pesquisadora no momento da entrevista. 

Por fim, cabe ressaltar oportunidades de pesquisas que poderão contribuir 

para o avanço do estudo da área de gestão de pessoas e políticas de recompensas 

dentro do turismo e da hotelaria. Uma das sugestões seria compreender as práticas 

de gestão de pessoas dentro de empreendimentos hoteleiros familiares e de 

pequeno porte. Essa pesquisa se faz interessante, por estes tipos de organizações 

ainda constituírem grande parte da oferta hoteleira no Brasil, que, por conta do 

crescimento do Turismo, irá ter que se reformular para sobreviver em ambientes 

dinâmicos e competitivos como o vive-se atualmente. Dentro desse contexto, 

também seria interessante estudar-se as principais políticas de recompensas dentro 

de hotéis e pousadas de pequeno porte. 

Espera-se então, que este trabalho, mesmo com suas limitações, tenha 

contribuído de forma consistente para a área acadêmica e que possa ser 

aproveitado para uma nova abordagem dentro da área de gestão de pessoas no 

turismo. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista realizada com os Gestores. 
 
 
Campo 01: REDE 
 

• Conte um pouco sobre a história na rede 

• Como é a estrutura da rede? É constituída por quantas organizações? 

• Quais são os valores da rede? 

• Quais são as perspectivas de crescimento? 

• Qual o papel do hotel para a rede? 

Campo 02: HOTEL 
 

• Como é organizada a estrutura hierárquica do hotel (cargos e formação de 

departamentos) 

• Como é a relação entre os departamentos? 

• Como é a relação entre gestores x funcionários? 

• Como é a relação funcionários x funcionários? 

Campo 03: GESTÃO DE PESSOAS 
 

• Como está organizada a gestão de pessoas do hotel? 

• Qual o papel do departamento de gestão de pessoas para o hotel?  

• Houveram transformações no departamento de gestão de pessoas? 

• Em caso positivo, peço detalhes 

• Qual a importância do funcionário para a organização? 

• De modo geral, qual a sua opinião sobre o índice de rotatividade de 

funcionários? 

• Como está o índice de rotatividade da empresa? Você considera esse índice 

aceitável? 

• O que você acredita ser capaz de reter um funcionário? 

• Existem políticas motivacionais? Fale sobre elas.. 

• Na sua opinião, o que os funcionários esperam da organização? 
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• Vocês buscam atender os desejos dos funcionários? 

Campo 04: POLÍTICA DE RECOMPENSAS 
 

• A política de recompensas é capaz de atrair bons candidatos? 

• No processo de recrutamento e seleção é perguntada a pretensão salarial 

• No processo seletivo é deixado claro quanto o candidato irá receber? Em qual 

momento? 

• A empresa deixa clara a filosofia de remuneração? (Quando funcionário pode 

ser recompensado ou punido) 

• Como os funcionários são recompensados? (salário base, benefícios, 

remuneração variável) 

• Avalia-se o cargo ou as qualificações? 

• Como é construído o salário base? (Consistência ou Competitiva externa) 

• Existe remuneração variável?  

• São oferecidos quais benefícios? Os funcionários valorizam estes benefícios? 

• Utilizam-se recompensas não financeiras? (elogios, funcionário do mês, 

refeições). Os efeitos são bons? 

• Você considera a remuneração como mecanismo motivacional? 

• Caso o funcionário demonstre descontentamento com a política de 

recompensas que medida é tomada? 
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APÊNDICE B -Roteiro da entrevista realizada com os funcionários 
 
 
Campo 01: REDE 
 
• O que você sabe sobre a Rede? 

• Na sua entrevista de recrutamento em algum momento, foi explicada a 

história da rede e do hotel? 

 

Campo 02: HOTEL 
 
• Como é a relação do seu departamento com os outros do hotel? 

• Como é sua relação com o seu gestor? E com o Gerente Geral? 

• Como é a sua relação com os funcionários? 

 

Campo 03: GESTÃO DE PESSOAS 
 
• Em sua opinião qual o papel do departamento de gestão de pessoas para o 

funcionário? 

• Para você o departamento de gestão de pessoas é tem atuação ativa no 

hotel? 

• Você se sente importante para a organização? 

• Observando o seu setor, você acha que há muita ou pouca rotatividade de 

funcionários? 

• O que você espera da organização? 

• Em sua opinião o que a organização precisa ter para reter um funcionário? 

 

Campo 04: POLÍTICA DE RECOMPENSAS 
 
• Na sua entrevista de recrutamento, foi perguntada a pretensão salarial? 

• Em algum momento, antes da contratação, foi exposto o salário e os 

benefícios? Em caso positivo, isso foi um fator decisivo para aceitar a vaga 

oferecida? 

• Você se sente recompensado pelo trabalho exercido para o hotel? 
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• Você recebe benefícios? Como você os avalia? 

• Você recebe recompensas não financeiras? Acha que são importantes para 

seu desenvolvimento na empresa?  

• Você se sente motivado pela remuneração? 

• Caso esteja descontente, você tem liberdade para pedir aumento de salário? 

 


