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RESUMO
O turismo é caracterizado por sua complexidade e multidisciplinaridade. A atividade
hoteleira insere-se no turismo como um segmento, cujo papel, está relacionado à
prestação de serviços de acomodação, alimentação, entretenimento e segurança
aos hóspedes. Dada a sua importância, os hotéis, como empresas prestadoras de
serviços, dependem de seus funcionários para o seu funcionamento. Na medida em
que os colaboradores da empresa tornam-se sinônimo de vantagem competitiva, as
organizações hoteleiras começam a perceber que a sua diferenciação está no seu
capital intelectual, e que este precisa ser valorizado. Desta forma, a rotatividade de
funcionários, como um fenômeno constante na hotelaria, deve ser administrada e
minimizada, a fim de se reter o colaborador na empresa e de se alcançar os
objetivos organizacionais. A gestão de pessoas na hotelaria pode criar um equilíbrio,
por meio de estratégias, entre as necessidades da empresa e dos funcionários, de
maneira que ambos encontrem sua satisfação. Diante do exposto, o presente
trabalho buscou identificar as causas de rotatividade de funcionários em uma
organização hoteleira. Por uma questão ética em pesquisa e com o objetivo de
preservar a empresa e as pessoas envolvidas, o nome do hotel e dos entrevistados
não será divulgado. Foi realizada, primeiramente, uma revisão da literatura. A
abordagem utilizada na pesquisa foi a qualitativa, adotando-se como técnicas de
coleta a entrevista semiestruturada e a análise documental. Após a realização da
pesquisa de campo, os dados foram submetidos a uma análise qualitativa, na qual
emergiram categorias de análise que expressavam as causas de rotatividade do
hotel investigado. Os principais resultados revelaram que a rotatividade de
funcionários está associada à frustração de expectativas dos colaboradores, prática
de uma gestão amadora pela empresa, defasagem na política de recompensas
oferecida, aspectos do ambiente de trabalho e desvalorização dos funcionários.
Palavras-chave: Turismo; Rio de Janeiro. Admistração de pessoal. Recursos
humanos. Rotatividade de pessoal.

ABSTRACT
Tourism is characterized for being complex and multidisciplinary. The hotel activity it
is inserted on tourism as a segment, which role, is related to the provision of
accommodation, alimentation, entertainment and safety to the guests. The hotels as
service companies, depends on their employees to operate. In so far the enterprise
employees became synonymous of competitive advantage, the hotels organizations
starts to realize that their differentiation is in their intellectual capital, that needs to be
valued the most. In this way, the turnover employees, as a constant phenomenon in
the hospitality, have to be managed and minimized, with the purpose of retain the
employee in the company and achieve organizations objectives. People
management in hospitality can create a balance, through strategies, between the
needs of the company and employees, in a way that both find satisfaction. So, this
study tries to identify the causes of employee turnover in a hospitality organization.
For an ethical issue in research and in order to preserve the company and the people
involved, the name of the hotel and the respondents will not be published. First, a
review of the literature was taken. The used approach in this research was
qualitative, adopting as collection techniques the semi-structured interviews and the
documentary analysis. After the completion of the field survey, the data were
subjected to a qualitative analysis, which emerged in analysis categories that
expressed the causes of turnover about the inquired hotel. The main results showed
that employee turnover is associated with frustrated expectations, a practice of an
amateur management by the company, lag in policy rewards offered, and aspects of
the work environment and employees devaluation.
Keywords: Tourism; Rio de Janeiro. Personal management. Human resources.
Personal turnover.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - O espectro mercadorias serviço................................................................18
Figura 2 - Fatores da qualidade de um serviço..........................................................19
Figura 3 - Relação entre o capital humano, o social organizacional e o
organizacional............................................................................................................22
Figura 4 - Os desdobramentos da área de RH..........................................................29
Figura 5 - Hierarquia das Necessidades de Maslow..................................................36
Figura 6 - Características dos entrevistados..............................................................45
Figura 7 – Organograma Hotel X...............................................................................46

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9
1

HOTELARIA,

HOSPITALIDADE

E

QUALIDADE

NA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS ................................................................................................................ 12
1.1 A ATIVIDADE HOTELEIRA ................................................................................. 12
1.2 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.................................................... 17
2 GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES E SUAS ATRIBUIÇÕES ......... 23
2.1 O PAPEL DE GESTÃO DE PESSOAS NAS EMPRESAS .................................. 23
2.2 A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A ROTATIVIDADE DE
FUNCIONÁRIOS NAS ORGANIZAÇÕES ................................................................. 32
3 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS .............................................. 43
3.1 METODOLOGIA .................................................................................................. 43
3.2 SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO ......................................................................... 44
3.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO ............................................... 45
3.4 RESULTADOS .................................................................................................... 47
3.4.1 Expectativa frustrada ..................................................................................... 47
3.4.2 Gestão amadora.............................................................................................. 50
3.4.3 Política de recompensas................................................................................ 53
3.4.4 Ambiente de trabalho .................................................................................... 56
3.4.5 (Des)valorização do funcionário ................................................................... 58
3.4.6 Rotatividade organizacional .......................................................................... 60
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 64
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 67
APÊNDICE A............................................................................................................. 70
APÊNDICE B............................................................................................................. 72

9

INTRODUÇÃO
A hotelaria é um segmento do turismo que vem ganhando destaque nos
últimos anos, por conta dos megaeventos que a cidade do Rio de Janeiro irá sediar
(2014, a Copa do Mundo e 2016, as Olimpíadas). As empresas hoteleiras devem
estar preparadas para receber turistas de todos os lugares do mundo.
O setor hoteleiro está relacionado à prestação de serviço. Sendo assim, a
qualidade do serviço está aliada diretamente ao capital humano que a empresa
possui. Isto significa que a força de trabalho de seus funcionários representa um dos
principais fatores responsáveis pela qualidade, produtividade e sobrevivência da
mesma (ROBBINS, 2005).
Uma característica, que se destaca, na maioria das organizações hoteleiras é
a alta rotatividade de funcionários, nos diferentes setores de um hotel, o que
prejudica a manutenção de um serviço de qualidade (MOBLEY, 1992; SERRA,
2005). Portanto, é importante que a gestão de pessoas nas organizações adote
estratégias que visem manter seus funcionários satisfeitos.
Algumas ferramentas de recursos humanos podem ser aplicadas pelas
empresas com o intuito de manter uma boa saúde organizacional. E funções como
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios,
e avaliação de desempenho, podem, se utilizadas estrategicamente, ser capazes de
gerar resultados benéficos tanto para a empresa, quanto para os funcionários.
Os hotéis de luxo tendem a ser mais exigentes em relação ao desempenho
de seus colaboradores, pois visam oferecer um serviço de alta qualidade. Desta
forma é fundamental que seus funcionários estejam preparados e qualificados para
exercer suas funções. Além disso, a permanência do trabalhador na organização
relaciona-se com a satisfação do mesmo no ambiente de trabalho, o que vai
depender das políticas internas adotas pela empresa, no que diz respeito à gestão
de pessoas.
Diante da necessidade de reter os funcionários na empresa hoteleira, de
forma a conquistar altos padrões de qualidade de serviço, este trabalho busca
responder a seguinte questão: quais são as principais causas da rotatividade de
funcionários em um hotel de luxo na cidade do Rio de Janeiro?
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Quanto ao objetivo geral, a presente pesquisa pretende investigar as
principais causas da rotatividade de funcionários em um hotel de luxo na cidade do
Rio de Janeiro.
A fim de alcançar o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos
específicos:
•

Obter informações sobre a empresa adotada como objeto de estudo;

•

Compreender a atuação do departamento de gestão de pessoas na
organização investigada;

•

Identificar a natureza do desligamento do funcionário (voluntário/involuntário);

•

Compreender as razões que acarretaram o desligamento do funcionário.
A justificativa da pesquisa está pautada na importância da adoção de

estratégias na gestão de pessoas, pelas empresas hoteleiras, que visem a
satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho. Ela pode evitar a alta
rotatividade nos setores do hotel e, consequentemente, promover positivamente a
qualidade do serviço prestado. Além desse elemento, verifica-se que a redução da
rotatividade pode favorecer a consolidação de uma cultura organizacional pois, os
funcionários estando mais envolvidos com a empresa, certamente apreenderiam
mais os seus valores, crenças e pressupostos básicos.
O capital humano deve ser muito valorizado porque é fonte de vantagem
competitiva sustentável. Ele pode garantir maior diferenciação ao empreendimento,
na medida em que é pautado em aspectos intangíveis, de difícil imitação; como
qualidade no atendimento, conhecimento organizacional, valores do ambiente
empresarial, entre outros (TEIXEIRA; ZACCARRELLI, 2008). Elementos tangíveis,
como estrutura organizacional, são facilmente copiados, portanto, não podem ser
considerados como fonte de vantagem competitiva sustentável (HANASHIRO;
TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). Diante disso, ressalta-se a necessidade das
organizações valorizarem o seu capital humano.
Além desta introdução, este trabalho está dividido em três capítulos. Nos
primeiros dois capítulos foi feita uma revisão da literatura por meio de pesquisa
bibliográfica em trabalhos de natureza acadêmica. O objetivo destes capítulos é
fundamentar o trabalho tendo como base as teorias de estudiosos da área. No
primeiro capítulo, é visto o surgimento e desenvolvimento da atividade hoteleira e
caraterísticas na prestação de serviços. O segundo capítulo trata da importância do
departamento de gestão de pessoas nas organizações e a sua atuação, ao longo
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dos anos, nas empresas. Discorre-se ainda sobre a importância das estratégias de
recursos humanos para evitar problemas organizacionais, como insatisfação de
funcionários e rotatividade.
No terceiro capítulo é apresentada a metodologia, destacando o método
adotado, as técnicas de coleta e a maneira como os dados são analisados. Os
resultados compreendem as categorias de análise que respondem ao problema do
presente estudo. Por uma questão ética em pesquisa e com o objetivo de preservar
a empresa e as pessoas envolvidas, o nome do hotel e dos entrevistados não será
divulgado.
Finalmente, são sumarizadas as considerações finais do trabalho, com os
principais resultados e as contribuições da pesquisa, as limitações encontradas
durante a construção deste trabalho e sugestões para pesquisas futuras.
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1 HOTELARIA, HOSPITALIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A origem da hospitalidade permitiu o surgimento dos primeiros meios de
hospedagem. Ao longo dos anos, surgiram diversos empreendimentos para atender
as necessidades dos viajantes, dentre elas, acomodação e alimentação. Os hotéis
são um exemplo de meio de hospedagem que prestam este tipo de serviço.
O desenvolvimento da atividade hoteleira possibilitou a abertura e expansão
de novas empresas. Atualmente, os hotéis, além de fornecerem quartos, alimentos e
bebidas, devem estar preparados para prestarem serviços de qualidade. A
tecnologia e o aumento da oferta de hotéis fez com que os clientes se tornassem
mais exigentes, e estão demandando novas e melhores condições de serviços.
Diante desta realidade competitiva, as empresas hoteleiras precisam buscar
estratégias eficazes frente aos concorrentes, encontrando nas pessoas um
importante elemento de diferenciação.
1.1 A ATIVIDADE HOTELEIRA
A hotelaria é uma atividade muito antiga, não há como dizer precisamente o
seu início, mas existem indícios e registros desta atividade em diferentes partes do
mundo. Os meios de hospedagem, como os hotéis, são um componente importante
da indústria da hospitalidade. Chon e Sparrowe (2003) compreendem a indústria da
hospitalidade como:

[...] uma grande variedade de negócios, todos dedicados a prestar serviços
a pessoas que estão longe de suas casas. [...], os principais componentes
da indústria são aqueles que satisfazem a necessidade de abrigo e
acomodação e aqueles que fornecem alimentos e bebidas aos seus clientes
(p.3).

A definição do que é hospitalidade é abordada por diversos autores sob
diferentes aspectos. Para Nailon (1981 apud CAMPOS, 2005), a hospitalidade está
ligada a combinação de elementos psicológicos e fisiológicos com segurança e
níveis de serviço. Ou seja, a provisão desses elementos (conforto psicológicos e
fisiológicos) se relaciona ao modo com que o serviço é prestado, pelos meios de
hospedagem, aos clientes.
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Já Burgess (1982 apud CAMPOS, 2005) define hospitalidade enfatizando a
importância das relações pessoais e da percepção do hóspede:

O elemento da interação primária fomentada por calor, amizade, acolhida,
cortesia, abertura e comportamento generoso do anfitrião cria um ambiente
hospitaleiro. Isso promove um sentido positivo de segurança e conforto
oferecido pela estrutura física, desenho, decoração e fácil localização.
Finalmente, a oferta de acomodações agradáveis para dormir, comer,
relaxar, e tomar um bom banho, unida ao oferecimento de bebidas serviços
e entretenimento, completa o quadro (p.22).

Percebe-se que os autores supracitados tratam a hospitalidade com enfoques
diversos, sejam econômicos, sociais ou antropológicos, traduzindo uma combinação
de relações, costumes, crenças e benefícios tangíveis e intangíveis (CAMPOS,
2005).
A palavra hospitalidade é derivada do latim hospitalis Jupiter, que significa o
deus dos viajantes. Alguns idiomas incorporaram essa palavra ao vocabulário para
indicar serviços referentes à área de hospedagem e alimentação. No Brasil, a
palavra hotelaria é designada para a identificação deste tipo de serviço (CAMPOS,
2005). De acordo com Belchior e Poyares (1987 apud CAMPOS, 2005, p.19) a
palavra hotelaria é de origem latina e servia para “[...] designar o lugar onde as
pessoas, durante as viagens, conseguiam, em caráter temporário, instalações para
se alimentar e descansar.”
Quanto à origem e desenvolvimento da atividade hoteleira deve-se observar a
história dos meios de hospedagem, pois, segundo Castelli (2005), as estruturas
receptivas de cada época estão relacionadas com a cultura local. Para o autor
citado, o ato de hospedar é visto como uma forma de manifestação, que faz parte
das características culturais de uma determinada localidade.
Chon e Sparrowe (2003) afirmam que a indústria da hospitalidade surgiu na
Mesopotâmia, por voltar de 3000 a.C, a partir da realização de viagens a negócios.
As necessidades básicas desses viajantes se resumiam a abrigo, comida e bebida.
O objetivo dos estabelecimentos de hospedagem dessa época era satisfazer essas
necessidades, por isso os hóspedes eram tratados com cordialidade e eram
oferecidas estruturas confortáveis para o pernoite (CHON; SPARROWE, 2003).
Por volta de 43 a.C, estabelecimentos de hospedagem podiam ser
encontrados na Grécia e Roma Antiga (CHON; SPARROWE, 2003). Esses
estabelecimentos surgiram para hospedar os participantes e expectadores dos
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festivais de teatro e dos jogos de atletismo da época (LANE; DUPRÉ, 1997 apud
CAMPOS, 2005). Outra característica da sociedade Romana é que havia cidadãos
suficientemente ricos para viajar por prazer. Paralelamente a esse fato, observa-se
uma melhoria nas construções das estradas, o que possibilitou o acesso dos
viajantes a novos destinos recém-conquistados pelos soldados romanos (CHON;
SPARROWE, 2003).
Os viajantes também preferiam escolher os estabelecimentos que desejavam
frequentar de acordo com os serviços oferecidos. Para Chon e Sparrowe (2003, p.3),
“[...] a qualidade dos serviços de hospitalidade variava conforme os valores pagos e
a localização do estabelecimento.’’ Pode-se observar que, desde a antiguidade,
havia uma preocupação quanto a qualidade dos serviços que eram oferecidos aos
visitantes, tanto por parte do estabelecimento, quanto do hóspede. Esse tipo de
acolhimento se caracteriza, segundo Castelli (2005), como uma hospitalidade
pública e paga, ou seja, uma hospitalidade comercial, uma vez que a hospedagem
passa a ser vista como um negócio, um embrião da futura hotelaria.
Após a queda do Império Romano e o início da era feudal as hospedarias
tornaram-se praticamente inexistentes, pois a invasão dos bárbaros criou um
ambiente de insegurança, e o viajante passou a ser visto como um inimigo, tornando
as viagens escassas (CASTELLI, 2005). Do século IV ao XI, a Igreja Católica
Romana estimulou viagens de peregrinos, em busca de lugares santos, aos
monastérios e catedrais da Europa. As igrejas não cobravam pelas acomodações,
mas esperavam que os hóspedes fizessem alguma contribuição. Durante esse
período, as viagens e o comércio aumentavam gradualmente, e os monastérios se
tornavam os principais meios de hospedagem para aqueles que viajavam por
negócios ou por lazer (CHON; SPARROWE, 2003).
Apesar das igrejas serem os principais meios de hospedagem desta época,
hospedarias independentes continuaram a existir, pois nem todos os viajantes, entre
os quais, comerciantes, diplomatas e militares, recorriam aos estabelecimentos
oferecidos pela a igreja, optando por essas casas de hospedagem. Em 1282, um
grupo de italianos, donos de diversos empreendimentos desse tipo, formou uma
corporação, transformando um ato de caridade em um negócio (CHON;
SPARROWE, 2003).
Ainda na Idade Média, na Bretanha, foi registrado o primeiro decreto real com
a criação de um selo para designar os estabelecimentos de hospedagem que tinham
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competência para prestar bons serviços. Na Renascença, por volta de 1480 foram
abertos mais de seis mil inns (hospedarias) (CAMPOS, 2005). Segundo Campos
(2005, p.20), “Os inns da Bretanha derivaram dos inkeepers, como eram chamados
os operadores de meios de hospedagem da época”.
A partir de 1539, uma disputa entre a Igreja Católica Romana e o rei inglês
Henrique VII fez com que o rei decretasse que as terras da igreja fossem doadas ou
vendidas, causando um crescimento de propriedades particulares. A partir desse
momento, a igreja já não era mais a principal anfitriã hospedeira (CHON;
SPARROWE, 2003).
Inicialmente podiam ser encontradas apenas hospedarias simples como
pousadas e instalações similares mas, após 1760, houve o surgimento de
estabelecimentos denominados hotéis. Primeiramente na França, em Paris, o
chamado “hotel garni’’ e depois na Inglaterra, inspirado no modelo francês. Era uma
grande casa em que os apartamentos podiam ser alugados por dia, semana ou mês
(INGRAM; MEDLIK, 2000). Diferentemente das pousadas, que eram constituídas de
ambientes simples, os hotéis eram mais luxuosos. Os hotéis no modelo em que são
conhecidos atualmente, surgiram no início do século XIX, com gerentes,
recepcionistas e funcionários uniformizados (INGRAM; MEDLIK, 2000).
Um hotel tem por função essencial acomodar as pessoas que estão longe de
casa e atender as suas necessidades básicas. Eles desempenham um papel
importante, pois através de suas instalações, contribuem para a produção total de
bens e serviços de um país (INGRAM; MEDLIK, 2000). Desde o surgimento dos
primeiros meios de hospedagem, a prestação de serviços está relacionada às
pessoas

(funcionários)

que

realizavam

determinadas

tarefas

nesses

estabelecimentos. Para Ingram e Medlik (2000, p.177) “É difícil considerar qualquer
aspecto das operações do hotel sem fazer referência aos funcionários, [...].”
De acordo com os autores supracitados, os hotéis são importantes
empregadores de recursos humanos, sendo os serviços fornecidos por seus
funcionários um elemento integral dos produtos do hotel. As acomodações (quartos)
são o produto mais característico de um hotel e representam, em sua maioria, a
fonte mais lucrativa de receita do empreendimento, tornando a venda de quartos sua
principal atividade.
A segunda principal atividade de um hotel, em nível operacional, é o serviço
de alimentos e bebidas. Este setor, emprega um maior número de funcionários, pois,
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além dele poder ser fornecido a não-hóspedes, é necessário mão-de-obra para a
sua execução. Outras atividades prestadas pelos hotéis, e que podem ser
consideradas secundárias, são os serviços de telefonia e lavanderia (INGRAM;
MEDLIK, 2000).
Portanto, os funcionários de um hotel são essenciais para a realização das
atividades fornecidas aos hóspedes e cada um deles, desde o nível operacional ao
estratégico, desempenha um papel importante dentro da organização. Pode-se dizer
que eles são indispensáveis à execução das tarefas e desenvolvimento da atividade
hoteleira. Ingram e Medlik (2000, p.180) afirmam que “A distribuição dos funcionários
entre as diversas atividades do hotel apresenta uma ampla indicação das exigências
ocupacionais da operação do hotel.” Também observam que:

As condições operacionais dos diversos hotéis, a variedade de habilidades
e funções em departamentos e as condições de trabalho são alguns dos
recursos distintos da empregabilidade em hotéis. Os funcionários dos hotéis
possuem exigências particulares [...], especialmente quando a função de
recursos humanos é interpretada como aquela que lida com muito mais que
apenas o processo de emprego (INGRAM; MEDLIK, 2000, p.180).

Desta forma, os funcionários agregam valor aos serviços, através do
atendimento cordial aos hóspedes e de suas próprias características e
personalidades, acrescentando conforto material, conveniência ou suavidade as
relações sociais, ajudando a definir o comportamento conhecido como hospitalidade.
Esse comportamento é considerado um serviço, sendo ele o produto mais
importante da atividade hoteleira (CHON; SPARROWE, 2003).
Para Ingram e Medlik (2000, p.187) “O desempenho dos hotéis reflete o
sucesso que eles alcançam em várias áreas.” Este desempenho está relacionado,
além de outros fatores internos e externos, aos aspectos da prestação de serviço.
Sendo assim, as empresas hoteleiras, caracterizadas como prestadoras de serviço,
devem ter atenção a qualidade do serviço oferecido aos seus clientes. Pois, a
qualidade é um elemento que está diretamente ligado à mão-de-obra empregada e a
como ela atua nos processos da organização, como será visto no próximo capítulo.
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1.2 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
No mundo globalizado de hoje, a competitividade entre as empresas
prestadoras de serviços está cada vez mais acirrada. Este novo cenário está
levando estas empresas a repensarem seu planejamento estratégico. Isto deve-se a
determinadas transformações que vem ocorrendo ao longo dos anos, nos âmbitos
tecnológico, científico e cultural nas sociedades (SERRA, 2005).
Os clientes estão mais exigentes, são eles que estão demandando novos e
melhores padrões de bens e serviços, uma vez que há grande variedade e
quantidade de ofertas neste mercado. Além disso, as novas tecnologias da
informação, como a televisão e a internet, estão permitindo que os consumidores
tenham acesso as informações de forma instantânea. Essa revolução da
comunicação levou o consumidor a possibilidade de adquirir conhecimento e
esclarecimento tanto sobre o bem/serviço que desejam, quanto sobre o fornecedor,
ampliando o seu poder de escolha (SERRA, 2005; TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008).
Diante desta nova realidade, as empresas devem buscar se diferenciar
através do fator qualidade, determinante no sucesso empresarial atual. A partir
desse ponto é necessário estabelecer medidas e objetivos em busca da
sobrevivência da organização, inserida em um mercado altamente competitivo.
Por conceito, “Serviços são atos, ações, desempenhos.’’ (RATHMELL, 1966
apud LAS CASAS, 1994, p.14). Segundo Lobos (1993), o setor de serviços
(terciário), tem seu crescimento acentuado em países desenvolvidos, como os
Estados Unidos, em que este setor representa cerca de 68% do PIB (Produto
Interno Bruto). No Brasil, houve um crescimento significante do PIB nos últimos
anos. De acordo com Serra (2005):

Os países industrializados estão se movendo em direção a uma “sociedade
de serviços”. A indústria de serviços, em muitos países industrializados, é a
maior de todas, empregando até dois terços da população. Os serviços não
são mais subprodutos, eles são o próprio produto (p.45).

Os serviços se diferenciam através de determinadas características
apresentadas por Las Casas (1994), sendo:
•

Intangibilidade: serviços são abstratos, não são palpáveis;

•

Inseparabilidade: serviços são impossíveis de serem estocados;
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•

Heterogeneidade: os serviços variam para cada cliente, não sendo possível

manter a qualidade, devido à natureza instável do elemento humano, o qual o
produz;
•

Simultaneidade entre produção e consumo: são criados e utilizados ao

mesmo tempo.
Os bens, por sua vez, possuem as seguintes características: são tangíveis,
armazenáveis, transportáveis, impessoais e a compra é imediata, com uso posterior
(LOBOS, 1993).
Segundo Las Casas (1994) existem diferentes tipos de serviço, pois além dos
serviços que são quase puramente intangíveis, há aqueles que são consumidos
junto com bens (tangíveis), podendo o produto comercializado ser ambos, tangível e
intangível.

Figura 1 - O espectro mercadorias-serviço
Fonte: Berry e Parasuramam (1992) apud Las Casas (1994, p.22)

Na figura 1 existem mercadorias e serviços relativamente puros nos dois
extremos do quadro, e é possível observar o grau de tangibilidade e intangibilidade
presentes nos diferentes tipos de mercadorias e serviços com base nos exemplos
fornecidos. Lobos (1993, p.25) observa que “Toda organização de serviços é um
aglomerado de bens e serviços.” Para o autor citado, bens e serviços raramente se
constituem em um produto por si só.
A qualidade de um serviço é determinada pelo cliente, é ele quem vai julgá-la
como boa ou ruim. O cliente possui certas expectativas sobre o serviço (LOBOS,
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1993). Las Casas (1994) complementa afirmando que o julgamento feito pelos
consumidores representa o nível da satisfação dos mesmos, desta forma, se o
cliente sair satisfeito, a qualidade foi alcançada. Portanto, a qualidade do serviço
será variável, relacionando-se com o sentimento de cada cliente ao produto final do
serviço.
Segundo Lobos (1993), as expectativas dos clientes estão relacionadas a três
fatores de qualidade em serviços: desempenho, atendimento e custo.

Figura 2 - Fatores da qualidade de um serviço
Fonte: Lobos (1993, p.15)

A figura 2 ilustra o posicionamento dos fatores, na qual o desempenho está
relacionado à razão de ser do serviço em si, o atendimento refere-se aos aspectos
no ato da prestação do serviço e o custo é o preço cobrado pelo serviço (LOBOS,
1993).
Chon e Sparrowe (2003, p.11) também concordam, afirmando que:
Um bom serviço é sempre equiparado a quantidade de agrados, ou grau de
atenção/interação ou à rapidez da entrega. Apesar de esses fatores
estarem relacionados aos serviços, identificá-los diretamente com a
qualidade do serviço é ilusório. Os serviços e a qualidade dos serviços são
contextualmente definidos pelas expectativas dos hóspedes, [...].

Não existe uma definição exata do que é qualidade. Segundo Serra (2005,
p.15), “A qualidade, na percepção do cliente, é tudo aquilo que lhe proporciona o
máximo de satisfação, pois ele avalia e define a qualidade, [...].” Para Karl Albrecht
(1992) apud Las Casas (1994, p.16), “[...], é a capacidade que uma experiência ou
qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema
ou fornecer benefícios a alguém.”
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As empresas vêm adotando um modelo de gestão conhecido como Controle
de Qualidade Total (CQT). Este modelo visa a aplicação da qualidade em todas as
áreas de uma empresa, da alta direção aos operários e tem por objetivo melhorar o
treinamento dos funcionários, satisfazer o consumidor, garantir a qualidade, controlar
os custos, controlar a energia, desenvolver novos produtos e gerar lucros (LAS
CASAS, 1994). Albrecht (1992) apud Las Casas (1994, p.20) define qualidade total
em serviços como “[...] uma situação na qual uma organização fornece qualidade e
serviços superiores aos seus clientes, proprietários e funcionários.”
O momento no qual um indivíduo entra em contato com algum aspecto da
prestação de serviço de uma organização é chamado de momento da verdade. É na
interação com a empresa que o cliente obtém uma impressão da qualidade do
serviço. No momento da verdade os clientes interagem com os quatro p’s do serviço:
perfil (ambiente físico), processo, pessoas e procedimentos. O resultado desta
interação leva-o a decidir se a experiência vivenciada é satisfatória ou não (LAS
CASAS, 1994). Segundo Serra (2005, p.72), “[...] o sucesso da empresa depende da
qualidade desses momentos.”
De acordo com Bitner, Booms e Tetreaut (1990) apud Chon e Sparrowe
(2003) os consumidores avaliam a qualidade de um serviço comparando o que eles
esperavam receber com o que foi oferecido pela a empresa. E através de cinco
elementos, julgam a qualidade deste serviço, são eles: tangibilidade, credibilidade,
responsabilidade, garantia e empatia. Chon e Sparrowe (2003, p.11) concluem que
“Como a maioria desses fatores são resultado da interação humana, a maneira
como um funcionário se comporta durante o momento do serviço contribui muito
para a percepção da qualidade do serviço.”
Segundo Serra (2005), o que se destaca em uma empresa prestadora de
serviço são os “sistemas gerencias” e “pessoas”, uma vez que a pessoa que presta
o serviço é quem vai determinar a forma pela qual o cliente o percebe. A autora
citada também ressalta que:
É dela (pessoa/funcionário), que depende todo o processo de acolhida do
cliente, e, consequentemente, a própria rentabilidade da empresa. Por isso,
as empresas prestadoras de serviço devem apontar, fundamentalmente, a
qualidade do elemento humano, condição da competitividade e
sobrevivência da empresa, já que a excelência do serviço depende de como
esse elemento humano está interagindo com os clientes (SERRA, 2005,
p.46).
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Logo, os funcionários das empresas prestadoras de serviço são parte
fundamental no processo de intermediação entre o que os clientes querem e o que
eles recebem. Essa relação faz com que a qualificação dos funcionários esteja
condicionada com a qualidade do serviço oferecido e, consequentemente, entregue
aos

clientes.

Segundo

Castelli

(2001),

estas

empresas

devem

apostar

fundamentalmente na qualidade do elemento humano, já que a excelência do
serviço depende delas. Ainda segundo o autor citado, a organização que visa melhor
qualidade, com custos menores, obtém excelente produtividade, garantindo a sua
sobrevivência.
Conforme visto, a acirrada concorrência entre as empresas, diante das
transformações econômicas, mercadológicas, políticas e sociais, gerou uma
necessidade de se adaptar e sobreviver no mercado empresarial contemporâneo.
Em busca de se adotar uma posição superior diante dos demais concorrentes, as
organizações viram na Vantagem Competitiva Sustentável (VCS), um recurso
valioso de diferenciação (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008).
Para Teixeira e Zaccarelli (2008), possuir uma vantagem competitiva já não é
suficiente, pois ela está baseada em recursos que estão disponíveis facilmente e
podem ser imitados por outras empresas, como no caso dos recursos tangíveis.
Portanto, as empresas devem desenvolver vantagens competitivas sustentáveis.
Ainda segundo os autores citados, os recursos intangíveis são fonte de VCS, mas
para serem considerados VCS devem ter os seguintes atributos:
•

Possibilidade de criação de valor e serem raros;

•

Difíceis de serem imitados;

•

Difíceis de serem percebidos;

•

Imperfeitamente substituíveis;

•

Duráveis.
Segundo Lacombe (2005, p.359), uma vantagem competitiva sustentável é:
[...] uma vantagem sobre os concorrentes, oferecendo mais valor para os
clientes por meio de algo que o mercado valorize e os concorrentes tenham
dificuldade em imitar, como preços mais baixos, ou proporcionando maiores
benefícios que justifiquem os preços elevados, ou seja, uma combinação de
alguns fatores específicos, que colocam a empresa na frente dos
competidores em termos de desempenho.
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A construção da vantagem competitiva de uma empresa se baseia em seus
ativos estratégicos, não sendo passíveis de substituição ou imitação. Os ativos
estratégicos intangíveis promovem a VCS da empresa, e são representados pela
complexidade social existente dentro da organização (TEIXEIRA; ZACCARELLI,
2008).

Capital Organizacional
- Cultura organizacional
- Reputação
- Processos de Produção
- Direitos de propriedade intelectual

Capital Humano
- Conhecimentos
- Habilidades
- Experiências individuais
- Criatividade

Capital Social Organizacional
- Relações sociais
- Confiança mútua
- Aprendizado compartilhado

Figura 3 - Relação entre o capital humano, o social organizacional e o organizacional
Fonte: Teixeira e Zacarelli (2008, p.12)

Como pode ser visto na figura 3, o capital organizacional, o capital humano e
o capital social organizacional compreendem os elementos especificados na figura.
Eles são fontes de vantagem competitiva sustentável e refletem o caráter das
relações sociais existentes na organização, decorrente da orientação coletiva para
alcançar os resultados e a confiança compartilhada para seus membros, facilitando
o aprendizado coletivo (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008).
Portanto, é essencial que a organização prestadora de serviços, perceba no
elemento humano, uma condição de competitividade e sobrevivência da empresa e
que invista na gestão de pessoas como forma de estratégia organizacional.
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2 GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES E SUAS ATRIBUIÇÕES
A gestão de pessoas nas organizações tem sua evolução marcada por
diversas transformações, nos âmbitos sociais, políticos e culturais. O momento em
que as pessoas na organização passam a ser percebidas como o capital humano
integrante dos processos que irão conduzir as empresas ao sucesso, elas ganham
destaque frente as estratégias da empresa.
Na busca por melhores resultados organizacionais, as empresas precisam
investir na satisfação de seus colaboradores. Algumas ferramentas de gestão de
pessoas vem sendo aplicadas, dentre elas recrutamento e seleção, treinamento e
desenvolvimento,

remuneração e benefício e avaliação de desempenho. A boa

saúde organizacional pode evitar problemas como absenteísmo e rotatividade.
2.1. O PAPEL DE GESTÃO DE PESSOAS NAS EMPRESAS
Observa-se um movimento progressivo de valorização do capital humano nas
organizações, uma vez que são os indivíduos o combustível para o alcance dos
objetivos organizacionais. Em uma empresa, cabe aos administradores, identificar e
conciliar os objetivos e metas das pessoas com os da organização a qual estão
vinculadas (LACOMBE, 2005). Designa-se os responsáveis por administrar as
pessoas, dentro das organizações, atualmente, gestores de pessoas. Lacombe
(2005, p.14) compreende a função desses profissionais da seguinte forma:
Selecionar, formar, e aperfeiçoar um grupo de pessoas para trabalhar em
uma empresa como uma verdadeira equipe, com objetivos definidos,
fazendo com que cada membro conheça o seu papel, coopere com os
demais e “vista a camisa” da empresa para produzir resultados [...].

As organizações são constituídas de pessoas, são elas que agem e tomam
decisões para a realização das atividades organizacionais (LACOMBE, 2005). Na
definição de Lacombe (2005, p.8) uma organização é “[...] um grupo de pessoas que
se constitui de forma organizada para atingir objetivos comuns”. Ainda segundo o
autor citado, a existência de uma organização depende dos seguintes elementos:
objetivos comuns, divisão do trabalho, fonte de autoridade e relações interpessoais.
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Para Fischer (2002), qualquer organização depende, em maior ou menor
grau, do desempenho humano. De acordo com o autor citado, por esse motivo, as
empresas, desenvolvem e organizam uma forma de atuação sobre o comportamento
humano organizacional, chamado de modelo de gestão de pessoas.
Segundo Pimenta (2006), gestão de pessoas compreende:
[...] a sistematização de um conjunto de conhecimentos de várias áreas
(Psicologia, Sociologia, Comunicação, etc.) com o objetivo de promover a
eficiência, a qualidade dos produtos e serviços e a melhoria da qualidade de
vida no trabalho (p.13).

A gestão deve estar articulada ao negócio, de forma que as escolhas de
gestão visem as melhores estratégias para o empreendimento, como decisão de
ampliação de participação no mercado, melhoria do atendimento ao cliente e formas
mais adequadas de treinar as pessoas (PIMENTA, 2006). Outro conceito de gestão
de pessoas é definido por Gil (2006, p.17), que a caracteriza como “[...] a função
gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam na organização para o
alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais”.
Observando-se as definições dos autores supracitados, a gestão de pessoas
identifica-se pelo alcance de objetivos organizacionais, nos quais as pessoas
tornam-se imprescindíveis. Corroborando com as definições de Pimenta (2006) e Gil
(2006),

Fischer (2002, p.12) destaca a gestão de pessoas como sendo “[...] a

maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o
comportamento humano no trabalho. [...] definindo princípios, estratégias, políticas e
práticas ou processos de gestão.”
Para Araújo e Garcia (2009), a gestão de pessoas surgiu como uma solução
para as demandas organizacionais, na busca pela excelência. De acordo com os
autores citados, as pessoas formam o corpo funcional da organização e são
responsáveis por conduzir a empresa a realizar sua atividade-fim e alcançar seus
resultados. Desta forma, o capital humano é visto como o combustível que faz a
empresa chegar ao seu destino.
Conforme as empresas se concentram em seus ativos intangíveis (marcas,
performance, inovação tecnológica e de produto, atendimento diferenciado etc.), a
dependência dos negócios ao desempenho humano ganha relevância e faz com que
haja uma maior preocupação com a gestão do elemento humano nas organizações.
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Neste

contexto,

surge

o

conceito

de

modelo

de

gestão

de

pessoas,

estrategicamente orientado para identificar, obter, manter, modificar e associar
padrões de comportamento coerentes com a empresa (FISCHER, 2002).
Existem fatores condicionantes para a elaboração de um modelo de gestão,
destacam-se os fatores internos (produto ou serviço, tecnologia adotada, estratégia
de organização do trabalho, cultura e estrutura organizacional) e os fatores externos
(cultura de trabalho de cada sociedade, legislação trabalhista, papel conferido ao
estado e outros agentes, responsáveis por estabelecer limites à atuação do modelo
de gestão) (FISCHER, 2002).
Os modelos de gestão são formalmente compostos pelos seguintes
elementos: princípios, políticas e processos. Por princípios entende-se as
orientações de valor e as crenças adotadas pela empresa; as políticas estabelecem
diretrizes que buscam a realização de objetivos a longo e médio prazo nas relações
organizacionais; e os processos são os cursos de ação definidos previamente pela
empresa, visando alcançar determinados objetivos (FISCHER, 2002).
A fim de se compreender melhor o papel da gestão de pessoas nas empresas
nos dias atuais, faz-se necessário analisar a história dos modelos de gestão. Pelas
perspectivas mais influentes da teoria organizacional, existem quatro categorias de
gestão de pessoas, correspondentes a períodos históricos e a conceitos específicos,
são elas: modelo de gestão de pessoas como departamento pessoal, modelo de
gestão de pessoas como gestão do comportamento humano, modelo de gestão de
pessoas como gestão estratégica e modelo de gestão de pessoas como vantagem
competitiva (FISCHER, 2002).
A partir da revolução Industrial, as inovações tecnológicas, ao longo do
tempo, foram sendo aplicadas aos processos de produção, e também impulsionaram
pesquisas nos campos da administração científica. Foi nos Estados Unidos, através
do desenvolvimento empresarial e da evolução da teoria organizacional, que a
administração de recursos humanos surgiu, sendo utilizada, posteriormente, em
outros países (GIL, 2006).
No início do século XIX, Taylor já falava da busca da maximização da
produção e Fayol descreveu, pela primeira vez, a função do administrador (planejar,
organizar, coordenar, comandar e controlar) (MARRAS, 2009). Henry Ford, o
pioneiro

da

indústria

automobilística

americana,

também

contribuiu

para

fundamentar a administração científica, afirmando que, para diminuir os custos, a
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produção deveria ser em massa, o trabalho deveria ser altamente especializado, a
empresa deveria oferecer boa remuneração e menos jornada de trabalho para
aumentar a produtividade dos operários. O movimento da administração científica se
tornou uma das principais bases da organização industrial nas primeiras décadas do
século XX (GIL, 2006).
O primeiro modelo, como departamento pessoal, teve sua origem em 1890,
com a criação do personnel office (capataz). Ele era responsável por identificar os
indivíduos mais eficientes, ao melhor custo (FISCHER, 2002). Também deveria
verificar as entradas e saídas, pagamentos, vales, descontos e faltas dos
empregados, que nessa época, eram vistos, pelo empresário, apenas como um
instrumento na busca pelos resultados da empresa (MARRAS, 2009). Este modelo
era focado em transações processuais e trâmites burocráticos e tinha por conceitos
articuladores: a alta produtividade, recompensa e eficiência de custos (FISCHER,
2002).
Na década de 1920 surgiu o movimento das relações humanas. O psicólogo
americano Elton Mayo constatou, através de seus estudos, a necessidade de
considerar os fatores psicológicos e sociais na produtividade. Essa descoberta veio
sustentar a teoria da relevância do fator humano nas empresas, constituindo um
processo de integração entre os trabalhadores e as empresas, de forma que os
trabalhadores encontrassem certa satisfação de suas necessidades psicológicas e
sociais (GIL, 2006).
O segundo modelo, como gestão do comportamento humano, se apoiou,
justamente, na ciência da psicologia para orientar a administração de pessoal,
deixando de focar nos custos e no resultado produtivo imediato para se concentrar
no comportamento das pessoas. Tinha como base os estudos de motivação,
liderança e diferenças individuais, trazidos da psicologia. O gerente tinha a nova
função de treinar, gerir as relações interpessoais, realizar processos de avaliação de
desempenho e de encontrar funcionários coerentes com a gestão da empresa
(FISCHER, 2002). Segundo Marras (2009), nesse modelo, a preocupação era com o
indivíduo e suas necessidades.
Na década de 1950 expande-se o movimento das relações industriais. A partir
do fortalecimento dos sindicatos, as empresas passaram a se preocupar com as
condições de trabalho e os benefícios concedidos aos seus empregados, o que
ocasionou a necessidade de negociações sindicais (GIL, 2006).
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Na década de 1960 a expressão administração de recursos humanos passou
a substituir as utilizadas anteriormente: administração de pessoal e relações
industriais. A administração de recursos humanos surgiu a partir da introdução dos
conceitos da teoria geral dos sistemas à gestão de pessoal (GIL, 2006). Essa teoria,
desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy, identificou os organismos
sociais como sistemas, que ao se integrarem, visavam um mesmo objetivo. Um
sistema caracteriza-se por um conjunto de partes relacionadas entre si (CARVALHO;
NASCIMENTO; SERAFIM, 2011).
Segundo Gil (2006, p.21), “A administração de recursos humanos pode, pois,
ser entendida como a administração de pessoal baseada em uma abordagem
sistêmica”. Para o autor citado, desta forma, uma organização é definida como um
sistema, constituído por elementos que interagem entre si e funcionam como uma
estrutura organizada.
O terceiro modelo, voltado para a gestão estratégica, teve início nas décadas
de 1970 e 1980 (FISCHER, 2002). Ele foi fundamentado na visão sistêmica, na qual
os sistemas empresarias podiam ser identificados como fechados ou abertos. Sendo
o sistema fechado, segundo Carvalho, Nascimento e Serafim (2011, p.5) “[...] aquele
que, isolado, existe dentro de recipientes, contidos por limites e fronteiras, que
possibilitam a inter-relação de trocas de energia e/ou matéria, do conteúdo existente
no ambiente interno com o do ambiente externo.”
Esses sistemas podem ser representados pelo monopólio de empresas, cujos
produtos e/ou serviços estão protegidos por patentes ou outros tipos de vantagens.
Já os sistemas abertos interagem com o ambiente regulamente, trocando energia ou
matéria. Nesse caso, as empresas exportam frequentemente produtos e serviços
para o meio ambiente (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2011).
Considerando esses conceitos, a atividade de recursos humanos, passou a
ser vista, nesse momento, como um sistema administrativo aberto, no qual há
interferência de diversas áreas específicas do conhecimento, como medicina do
trabalho, direito trabalhista, psicologia industrial, sociologia organizacional entre
outras (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2011).
Nesse modelo, a gestão de recursos humanos deveria buscar o melhor
encaixe possível com as políticas empresariais e os fatores ambientais. Era
necessário criar estratégias corporativas, a partir das quais, seriam derivados os
planos estratégicos dos processos de gestão de recursos humanos. Esses planos
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deveriam estar alinhados aos fatores internos e externos à organização, e, as áreas
políticas seriam afetadas pelos interesses dos stakeholders (acionistas, gerentes,
grupo de empregados, sindicatos, comunidade e governo). Também foi necessário
intensificar os esforços de adaptação do modelo às necessidades da empresa,
tornando as soluções padronizadas incapazes de atender a qualquer organização a
qualquer tempo. O modelo torna-se cada vez menos prescritível e genérico para
ocupar a função de elemento de diferenciação (FISCHER, 2002).
A partir da década de 1990 novos desafios surgem, dentre eles, a
globalização da economia, evolução da comunicação, desenvolvimento tecnológico
e competitividade (GIL, 2006). Esse novo cenário exigiu um novo papel da gestão de
recursos humanos, intensificando os vínculos entre o desempenho humano e os
resultados de negócios das empresas, fato que impulsionou a necessidade de uma
reformulação conceitual do modelo de gestão até então adotado (FISCHER, 2002).
O quarto e atual modelo de gestão utilizado pelas organizações é
denominado gestão como vantagem competitiva, também conhecido como gestão
por competências. Nesse modelo predominam temas como vantagem competitiva,
estratégia competitiva, reengenharia e reestruturação, competências essenciais e
reinvenção do setor (FISCHER, 2002). O foco está em reconhecer os funcionários
da organização, como parceiros, fornecedores de conhecimento, capacidades e
inteligência. Uma vez que as pessoas constituiriam o capital intelectual da empresa,
a necessidade de valorizá-lo seria de grande importância para a mesma
(CHIAVENATO, 1999d apud GIL, 2006). É nesse capital intelectual que reside uma
fonte de vantagem competitiva, o que segundo Fischer (2002, p.26) “[..] introduz a
noção de valor agregado ao produto e de cadeia de valor como elementos
fundamentais na manutenção do posicionamento da empresa”. Gil (2006)
complementa, afirmando que:
Estes fatos mostram que se está evoluindo para uma nova forma de gestão
de recursos humanos, que vem sendo designada principalmente como
gestão de pessoas, [...], gestão de talentos, gestão de parceiros, gestão do
capital humano, gestão do capital intelectual [...] (p.24).

A figura 4 mostra a evolução da área de gestão de pessoas, destacando os
modelos de gestão utilizados pelas empresas e o modo como as pessoas eram e
estão, atualmente, sendo percebidas pelos administradores.

29

Figura 4 – Os desdobramentos da área de RH
Fonte: Chiavenato (2010, p.189)

O departamento de gestão de pessoas, ao longo dos anos, foi ganhando
maior complexidade em decorrência do conjunto de funções que ele passou a
desempenhar. Atualmente, este setor específico da organização, contempla as
funções de comunicação organizacional; recrutamento e seleção; avaliação dos
funcionários, treinamento e desenvolvimento; recompensas; motivação; gestão da
diversidade;

disseminação

e

fixação

da

cultura

organizacional,

coach,

desenvolvimento de liderança, entre outras atribuições (ARAÚJO & GARCIA, 2009;
HANASHIRO, TEIXEIRA, ZACCARELLI, 2008; PIMENTA, 2006; MILKOVICH &
BOUDREAU, 2010).
Dentre as funções mencionadas anteriormente, destacam-se aquelas
consideradas essenciais para o funcionamento do departamento - recrutamento e
seleção;

treinamento

e

desenvolvimento;

recompensas;

e

avaliação

dos

funcionários.
O recrutamento e seleção tem o objetivo de adequar as características dos
indivíduos, como capacidades e experiências, aos requisitos do cargo de trabalho
(ROBBINS, 2005). Essa função envolve um processo de agregar pessoas à
organização (CAXITO, 2008). Isto é, através dela os candidatos mais competentes
podem ser identificados e melhor ajustados a cultura organizacional, definida por
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Robbins (2005, p.375) como “[...] um sistema de valores compartilhado pelos
membros que diferenciam uma organização das demais”.
Para determinar quais candidatos serão contratados são utilizados
determinados instrumentos de seleção e recrutamento, como entrevistas, testes
escritos e testes de simulação de desempenho. Quando essa seleção não é feita de
maneira adequada, o desempenho do funcionário pode ficar abaixo das expectativas
da empresa, sendo assim, pode haver necessidade de treinamento para melhorar
suas habilidades. No entanto, também pode ocorrer total inadequação, nesse caso,
o funcionário precisará ser substituído (ROBBINS, 2005).
O treinamento e desenvolvimento visam o aperfeiçoamento das habilidades
necessárias aos funcionários para que realizem suas tarefas com sucesso
(ROBBINS, 2005). Robbins (2005) afirma que os funcionários não permanecem
competentes para sempre, e, que suas habilidades podem se deteriorar e ficar
obsoletas. Desta forma, o treinamento e desenvolvimento proporcionariam um
aumento no potencial de desempenho.
Os termos treinamento e desenvolvimento possuem, cada qual, uma
definição. Para Marcondes (2008):

[...] entende-se por treinamento o aprimoramento do desempenho do
funcionário para que possa aumentar a produtividade dos recursos – físicos,
financeiros, informações, sistemas – colocados à disposição dele para
realizar seu trabalho. [...]. Por desenvolvimento, entende-se, a capacitação
do empregado para alcançar novas posições ou gerências que envolvam a
obtenção de resultados cada vez mais abrangentes (p.262).

As ações de treinamento e desenvolvimento são consideradas um conjunto
de métodos, procedimento e recursos que proporcionam benefícios às pessoas,
pois, focam as aptidões dos funcionários; ajudam a aumentar a autoestima e a
melhorar o clima organizacional; facilitam a capacitação das pessoas; e promovem a
melhoria das condições psicossociais do trabalho (MARCONDES, 2008). De acordo
com Tanke (2004) os programas de treinamento e desenvolvimento são duas
ferramentas valiosas aos gestores de pessoas. Enquanto os programas de
treinamento são adotados para aumentar a produtividade dos colaboradores e
ensiná-los a reagir em qualquer situação, os programas de desenvolvimento podem
auxiliá-los a atingir o sucesso.
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Segundo Robbins (2005), os treinamentos incluem cinco categorias genéricas
de habilidades: linguagem, técnica, interpessoal, solução de problemas e ética. E
também podem ser aplicados formalmente, quando planejado com antecedência e
com formato estruturado; e informalmente, quando inclui rodízio de tarefas,
programas de aprendizagem, preparação de substitutos eventuais e programas
formais de mentores.
Quanto ao sistema de recompensas, pode-se dizer que ele abrange os planos
de remuneração que, por sua vez, precisam estar alinhados aos programas de
benefícios. A administração da remuneração nas organizações representa atividades
vitais na gestão de pessoas, pois, o salário é o reconhecimento mais visível que uma
organização pode oferecer ao seu colaborador (TANKE, 2004).
Para Rodrigues (2006), a operacionalização de programas e estruturas de
pagamento, podem ser identificadas em dois eixos: modelo tradicional e abordagem
estratégica. No modelo tradicional (recompensas financeiras), tem-se como
referência o cargo exercido ou tempo de trabalho para a consolidação dos planos de
cargos e salários, e, na abordagem estratégica (recompensas variáveis), a
remuneração se baseia em alguma medida de desempenho, individual e/ou
organizacional, que se reflete por meio de programas de remuneração variável.
Algumas formas possíveis de programas de remuneração variável são planos de
remuneração por unidade produzida, incentivos salariais, participação nos lucros e
participação nos resultados (ROBBINS, 2005; RODRIGUES, 2006).
Os benefícios, por sua vez, são uma forma de remuneração indireta e não
estão associados ao desempenho. As empresas utilizam os benefícios como um
componente complementar e gratuito do sistema de recompensas, destacam-se
planos de saúde, auxílio alimentação, seguro de vida, plano odontológico, entre
outros. Existem também os chamados benefícios flexíveis, adaptados as
necessidades dos funcionários. Nesse caso, os colaboradores podem escolher,
dentre as opções oferecidas pela empresa, os benefícios que melhor lhes convém
(HANASHIRO, 2008; TANKE, 2004).
A remuneração e os benefícios são importantes para atrair e reter
funcionários e podem ser capazes de motivar e incentivar o desempenho dos
funcionários se forem administradas corretamente. Desta forma, podem gerar
satisfação no trabalho e baixa rotatividade.
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A avaliação de desempenho de funcionários é uma ferramenta que atente
tanto as necessidades da organização quanto à de seus colaboradores, e pode ser
utilizada para diversos propósitos. As avaliações de desempenho permitem que os
gestores coletem informações para decisões importantes dentro da organização,
como promoções, transferências e demissões. Pois, elas tem a capacidade de
identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento, podem ser usadas como
critérios de validação de programas de seleção e recrutamento, e também como
base para alocação de recompensas (ROBBINS, 2005; TANKE, 2004).
Logo, a avaliação de desempenho tem por princípios: avaliar o desempenho
dos funcionários; verificar se o desempenho condiz com as exigências do cargo;
verificar se o trabalho está alinhado aos objetivos estipulados; e comparar resultados
(NASSIF, 2008). Robbins (2005) observa que ela pode ser uma importante força a
influenciar o comportamento dos funcionários.
Essa nova prática de gestão de pessoas preocupa-se essencialmente com a
administração do capital humano, representado pelos profissionais do conhecimento
(funcionários). Portanto, a área de gestão de pessoas, tem participação intensa na
formulação e implementação das estratégias das empresas que, por sua vez,
depende cada vez mais das pessoas em todos os níveis (LACOMBE, 2005).
Consequentemente, a busca da satisfação do capital humano se torna um aspecto
importante na competição pela liderança e na busca por melhores estratégias e
resultados.
2.2 A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A ROTATIVIDADE DE
FUNCIONÁRIOS NAS ORGANIZAÇÕES
Atualmente, o que move a nova era da informação é o conhecimento, que por
sua vez, reside nos talentos humanos. Como já mencionado, as pessoas compõe o
capital humano das organizações e possuem habilidades, competências e
conhecimentos

que

são

imprescindíveis

para

o

sucesso

das

empresas

(CHIAVENATO, 2010).
Como o ser humano é, em parte, responsável pelo sucesso da empresa,
principalmente no setor de serviços, faz-se necessário compreendê-lo e dar a devida
importância à gestão do comportamento organizacional. Desta forma, este capítulo
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tem o objetivo de entender a satisfação do capital humano e como ela está
relacionada à rotatividade de funcionários nas organizações.
De acordo com Hollenbeck e Wagner (2012, p.5) o “comportamento
organizacional é um campo de estudo voltado a prever, explicar, entender e
modificar o comportamento humano no contexto das empresas.” Para os autores
citados esse campo se divide em três áreas de comportamento. A primeira dedica-se
aos atributos e desempenho dos indivíduos nas organizações (comportamento
micro-organizacional), a segunda enfoca as características dos grupos e o
comportamento das pessoas em equipes (comportamento meso-organizacional) e a
terceira

discute

os

comportamentos

das

organizações

como

entidades

(comportamento macro-organizacional).
O foco deste capítulo está no comportamento micro-organizacional, orientado
por questões de caráter psicológico, que envolvem a forma como as capacidades
afetam a produtividade de um colaborador da empresa; o que motiva os funcionários
a fazerem suas tarefas; como as pessoas sentem o seu local de trabalho, e como
esta percepção influência o comportamento delas (HOLLENBECK; WAGNER,
2012).
Robbins (2005) afirma que é importante conhecer os valores de uma pessoa,
que diferem de indivíduo para indivíduo, pois eles estabelecem a base para a
compreensão de suas atitudes e motivações. Na definição de Robbins (2005, p.54),
os valores “[...] representam convicções básicas de que um modo específico de
conduta ou de condição de existência é individualmente ou socialmente preferível ao
modo contrário ou oposto de conduta ou de existência.” Isso significa que os valores
baseiam-se naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou desejável.
As atitudes, por sua vez, são importantes porque afetam o comportamento no
trabalho. Para Robbins (2005, p.60) elas são “[...] afirmações avaliadoras –
favoráveis ou desfavoráveis – em relação a objetos, pessoas ou eventos. Refletem
como um indivíduo se sente em relação a alguma coisa”, e são compostas por três
elementos: cognição, afeto e comportamento. O componente cognitivo refere-se as
avaliações de determinadas situações, o componente afetivo refere-se aos
sentimentos e emoções, e o componente comportamental refere-se a intenção de se
comportar de determinada maneira em relação a alguém ou alguma coisa.
Ainda segundo Robbins (2005), destacam-se três tipos de atitudes que têm
relação entre os indivíduos e o seu ambiente de trabalho: o envolvimento com o
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trabalho, o comprometimento organizacional e a satisfação com o trabalho. O autor
citado observa que, enquanto o envolvimento com o trabalho é definido pelo grau
em que uma pessoa se identifica com as tarefas realizadas no trabalho, o
comprometimento organizacional é definido pela identificação com a organização na
qual se trabalha. Já a satisfação com o trabalho, refere-se à atitude geral de uma
pessoa ao trabalho que ela realiza. As que possuem alto nível de satisfação,
geralmente, apresentam atitudes positivas em relação a ele, enquanto as com baixo
nível de satisfação, apresentam atitudes negativas.
De acordo com Hollenbeck e Wagner (2012) apud Locke (1976) a satisfação
no trabalho é um sentimento agradável que resulta da percepção de que o trabalho
realiza ou permite a realização de valores importantes referentes ao próprio
indivíduo. Essa satisfação é definida pelos valores, sua importância e percepção.
Os mesmos, são descritos como exigências subjetivas, existentes na mente das
pessoas (ROBBINS, 2005; HOLLENBECK; WAGNER, 2012).
Segundo Chiavenato (2010), o comportamento individual das pessoas é um
aspecto importante nas organizações, caracterizado por diferenças individuais e de
personalidade. O autor citado observa que as pessoas possuem elementos comuns
a elas como linguagem, comunicação e motivação, mas também, diferenciam-se na
maneira de pensar, agir e sentir. Para Robbins (2005) um dos desafios enfrentados
pelas empresas é a diversidade da força de trabalho, o que abrange a adaptação às
diferenças entre as pessoas. Isso significa que as empresas estão se tornando mais
heterogêneas em termos de raça, etnia e sexo de seus colaboradores.
Desta forma, verifica-se que a diversidade é uma nova constante nas
organizações e precisa ser bem administrada. Além disso, é importante que as
empresas saibam aplicar e utilizar os talentos (capital humano) e, oferecer
condições de trabalho através das quais eles possam colaborar e contribuir para o
sucesso da organização, agregando valor e riqueza aos parceiros (CHIAVENATO,
2010).
Uma das estratégias observadas e frequentemente utilizadas pelas empresas,
com o intuito de influenciar os trabalhadores positivamente, diz respeito a motivação
dos funcionários no trabalho. De forma a alcançar os objetivos organizacionais e
gerar a satisfação de seus colaboradores, muitas empresas vêm adotando a
aplicação de estratégias motivacionais.
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As empresas podem ganhar vantagem competitiva gerando pessoas
motivadas. A motivação refere-se à energia que uma pessoa está disposta a dedicar
a uma tarefa e está relacionada ao desempenho do funcionário na organização.
Criando-se e mantendo-se motivação, as pessoas se comprometem mais com o
trabalho e geram excelência nos resultados (HOLLENBECK; WAGNER, 2012).
Em relação à motivação, foram desenvolvidas diversas teorias ao longo dos
anos. Dentre um universo bastante extenso, este trabalho tratará, de maneira breve,
de três teorias consideradas importantes para muitos autores, justamente por serem
pioneiras e, portanto, terem fundamentado a criação de teorias posteriores. São as
seguintes: teoria da hierarquia das necessidades, teoria X e teoria Y e teoria de dois
fatores (ROBBINS, 2005).
A teoria da hierarquia das necessidades foi desenvolvida por Abraham
Maslow. Segundo ele, o ser humano possui uma hierarquia de cinco categorias de
necessidades, estruturadas em forma de pirâmide, são elas: fisiológica, de
segurança, social, de estima, e de auto-realização. Na medida em que uma
necessidade é atendida, o indivíduo move-se para outra, em direção ao topo da
pirâmide. Dessa forma, para motivar alguém é preciso saber em que nível da
hierarquia a pessoa está e focar a satisfação naquele nível ou no superior
(ROBBINS, 2005).
Maslow separou as cinco categorias em dois patamares: nas necessidades
de nível mais baixo (fisiológica e segurança) e nas necessidades de nível mais alto
(social, estima e auto-realização). O estudioso parte da premissa de que as
necessidades de nível mais baixo são satisfeitas internamente (dentro do indivíduo)
e as de nível mais alto são satisfeitas quase sempre externamente (através de
remuneração, acordos sindicais e permanência no emprego (ROBBINS, 2005). A
figura 5 ilustra a pirâmide conforme a teoria das necessidades de Maslow:
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Segurança
Fisiológica
Figura 5 - Hierarquia das Necessidades de Maslow
Fonte: Robbins (2005, p.133) apud Maslow (1997)

A teoria X e Y foi proposta por Douglas McGregor e distingue o ser humano
em duas visões distintas, uma negativa, observada na visão X, e uma positiva, na
visão Y. McGregor concluiu que os gerentes de uma empresa baseavam-se em um
conjunto de premissas, através das quais, moldavam o seu próprio comportamento
em relação aos funcionários (ROBBINS, 2005).
Pela visão X, as quatro premissas dos gerentes são: os funcionários não
gostam de trabalhar e tentarão evitar o trabalho sempre que possível; como eles não
gostam de trabalhar precisam ser coagidos, controlados ou ameaçados com
punições para que atinjam a metas; os funcionários evitam responsabilidades e
buscam orientação formal sempre que precisam; a maioria dos trabalhadores
colocam a segurança acima de tudo e mostram pouca ambição (ROBBINS, 2005).
Pela visão Y, as quatro premissas dos gerentes são: os funcionários podem
achar o trabalho tão natural quanto descansar ou se divertir; as pessoas
demonstram auto-orientação e autocontrole se estiverem comprometidas com os
objetivos da organização; a pessoa mediana é capaz de aprender a aceitar ou
buscar responsabilidade; a capacidade de tomar decisões inovadoras pode ser
encontrada em qualquer pessoa (ROBBINS, 2005).
McGregor, no entanto, acreditava que as premissas da visão Y eram as mais
válidas, portanto, o autor propôs a maximização da motivação através da inclusão
de um processo decisório participativo, tarefas desafiadoras, muita responsabilidade
e um bom relacionamento de grupo no ambiente de trabalho (ROBBINS, 2005).
Outra teoria é a “teoria dos dois fatores”, desenvolvida pelo psicólogo
Frederick Herzberg. Através de pesquisas, Herzberg concluiu que existem dois
fatores que orientam o comportamento das pessoas nas empresas: os intrínsecos e
os

extrínsecos.

De

acordo

com

ele,

os

fatores

intrínsecos

(progresso,
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reconhecimento, responsabilidade e realização) estão relacionados à satisfação no
trabalho. Enquanto os fatores extrínsecos (supervisão, remuneração, políticas da
empresa, condições físicas de trabalho) estão relacionados a não satisfação
(ROBBINS, 2005).
Ainda segundo Herzberg, para gerar motivação é preciso dar ênfase nos
fatores associados com o trabalho em si ou com os resultados diretos dele. Como
chances de promoção, oportunidade de crescimento profissional, reconhecimento, e
responsabilidade e realização, que são fatores considerados intrinsicamente
recompensadores para as pessoas (ROBBINS, 2005).
Essas três teorias da década de 1950, representam, de acordo com Robbins
(2005), os fundamentos sobre os quais as teorias modernas se desenvolveram.
Dentre as teorias contemporâneas estão: a teoria da fixação de objetivos, a teoria do
reforço e a teoria da equidade.
A teoria da fixação de objetivos foi proposta por Edwin Locke. Nessa teoria, a
intenção de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho. Um
objetivo diz ao funcionário o que é preciso ser feito e quanto esforço ele requererá.
Para Locke, os objetivos específicos melhoram o desempenho e os objetivos difíceis
melhoram mais o desempenho do que os fáceis. Além deles, o feedback - retorno do
gerente em relação ao progresso do funcionário na empresa - conduz a melhores
desempenhos. Além do feedback, há quatro fatores que influenciam a relação
objetivo-desempenho: comprometimento com o objetivo, auto-eficácia (convicção de
se é capaz de realizar determinada tarefa), características da tarefa e cultura
nacional (ROBBINS, 2005).
A teoria do reforço é orientada por uma abordagem comportamentalista,
argumentando que o reforço condiciona o comportamento. Nessa teoria, o ambiente
é visto como a causa do comportamento, ela ignora as condições internas do
indivíduo e se concentra apenas no que acontece na ação que ele realiza. O reforço
é qualquer consequência que, seguindo imediatamente uma resposta, aumenta a
probabilidade de que aquele comportamento se repita, proporcionando uma
compreensão de como as pessoas aprendem (ROBBINS, 2005).
A teoria da equidade propõe que a motivação do funcionário está relacionada
com as comparações que ele faz entre o seu trabalho e o de outra pessoa. O
indivíduo percebe o que ele recebe do trabalho, os resultados (remuneração,
aumentos, reconhecimento), com o que ele oferece ao trabalho, as entradas
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(esforço, experiência, educação, competência), e faz uma comparação de
resultados-entradas com os outros funcionários da organização. Quando a
percepção é de igualdade, chama-se equidade. Quando a percepção é de
desigualdade, há uma tensão de equidade, o que cria sentimentos de raiva e
injustiça (ROBBINS, 2005).
Segundo Soto (2009):
O estudo da motivação permite entender, conhecer o comportamento
humano, o que, por sua vez, permite prevê-lo, e portanto controlá-lo por
meio do controle das necessidades ou motivos que impulsionam o
comportamento e dos objetivos ou metas que o dirigem (p.119).

Apesar

da

busca

para

entender

os

processos

motivacionais

nas

organizações, é difícil determinar exatamente como incentivar as pessoas, pois a
motivação é um fenômeno muito complexo. O comportamento específico de um
indivíduo pode ser resultado da influência de diversos fatores, em vez de um único.
Portanto, as pessoas podem apresentar diferentes tipos de comportamento em
relação à um mesmo motivo (VECCHIO, 2009). A dificuldade de interpretar as
necessidades desses indivíduos pode gerar insatisfação no trabalho.
A insatisfação no trabalho contribui para o declínio do compromisso
organizacional, definido como o grau com que as pessoas se identificam com a
organização que as emprega. Esse sentimento de insatisfação também pode
ocasionar atos de violência, depredação e sabotagem no local de trabalho
(ROBBINS, 2005; HOLLENBECK; WAGNER, 2012).
Uma das causas da insatisfação do funcionário no trabalho é o estresse
ocupacional. Segundo Vecchio (2009, p.252) “Quando uma pessoa se confronta com
uma situação que representa ameaça [...] a forma de excitação fisiológica e
emocional que experimenta é denominada estresse”. Na explicação de Hollenbeck e
Wagner (2012) o estresse decorre da incerteza percebida quanto a capacidade de
atender demandas de um trabalho, o que pode causar diversas reações aos
funcionários, de caráter fisiológico, comportamental e/ou cognitivo.
O prolongado estado de estresse pode desencadear a chamada síndrome de
burnout. De acordo com Freudenberger (1976) apud Alencar, Barreto e Grangeiro
(2008) a síndrome de burnout é resultado de esgotamento, decepção e perda de
interesse pelo trabalho, e surge em profissionais que atuam na prestação de
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serviços e têm contato direto com outras pessoas. A expressão burnout é de origem
inglesa e significa “queimar-se”, e foi utilizada pela fácil semelhança metafórica com
o estado de exaustão emocional, o “estar consumido”, fenômeno vivenciado mais
frequente e intensamente por algumas categorias profissionais (MASLACH;
SCHAUFELI, 1993; SCHAUFELI; BUUNK 1996 apud ALENCAR; BARRETO;
GRANGEIRO, 2008).
A definição mais aceita da síndrome de burnout é a fundamentada na
perspectiva social-psicológica de Maslach (1981 apud CARLOTTO, 2002) e
apresenta três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa
realização pessoal no trabalho. Na explicação de Carlotto e Rosa (2005):

A exaustão emocional é caracterizada pela falta ou carência de energia,
entusiasmo e por sentimento de esgotamento de recursos. Os
trabalhadores acreditam que já não têm condições de despender mais
energia para o atendimento de seu cliente ou demais pessoas como faziam
antes. A despersonalização faz com que o profissional passe a tratar os
clientes, colegas e a organização como objetos, de maneira que pode
desenvolver insensibilidade emocional. Já a baixa realização profissional
revela-se por uma tendência do trabalhador em se auto-avaliar de forma
negativa. As pessoas sentem-se infelizes com elas próprias e insatisfeitas
com seu desenvolvimento profissional (p.3).

Além do estresse, os funcionários podem expressar a insatisfação mediante
quatro respostas: saída, como um comportamento dirigido ao abandono da
empresa, incluindo a busca de um novo emprego e demissão; comunicação, sendo
a tentativa ativa e construtiva de melhorar as condições de trabalho, incluindo
sugestão de melhorias; lealdade, como a espera passiva, mas otimista, de que as
condições melhorem; e negligência, uma forma de deixar as coisas piorarem, o que
inclui

absenteísmo,

redução

de

desempenho

e

aumento

de

erros.

Os

comportamentos de saída e negligência englobam as variáveis de desempenho:
produtividade, absenteísmo e rotatividade (ROBBINS, 2005).
Para Hollenbeck e Wagner (2012), os custos associados à insatisfação e ao
estresse são altos, portanto, as empresas devem buscar identificar e eliminar os
problemas que os causam. Eles acreditam que pesquisas internas, rodízios de
cargos, treinamento de habilidades e outros programas, podem ser aplicados a fim
de controlar os sintomas da insatisfação e do estresse.
Os funcionários também possuem certas expectativas sobre o trabalho, e
para mantê-los satisfeitos, é preciso saber gerenciá-las. Essas expectativas dizem
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respeito a: pagamentos e recompensas; escalas de trabalho; relacionamento com os
gestores; relacionamento com os colegas de trabalho; níveis de interesse no
trabalho; e definição de uma quantidade justa de trabalho. Algumas dessas
expectativas entram em conflito de interesses entre funcionários e empregadores,
uma vez que os salários são uma parte significativa dos custos, o fator trabalho é o
custo mais fácil de ser cortado pela empresa e os lucros operacionais podem ser
aumentados à custa da renda dos funcionários (LASHLEY; SPOLON, 2011).
Quanto ao absenteísmo, estudos mostram que funcionários insatisfeitos
tendem a possuir menor frequência no trabalho. Além de gerar custos
organizacionais,

o

absenteísmo

acelera

a

rotatividade

(ROBBINS,

2005;

HOLLENBECK; WAGNER, 2012).
A rotatividade, ou turnover, é a saída de empregados das organizações, e é
considerada um dos mais importantes fenômenos organizacionais (MOBLEY, 1992).
Ela está relacionada negativamente com à satisfação, porém, existem outros fatores
de influência correlacionados, como as condições de mercado, as expectativas
quanto às oportunidades no emprego e o tempo de casa, que são importantes na
decisão de deixar o emprego (ROBBINS, 2005; HOLLENBECK; WAGNER, 2012).
A substituição de trabalhadores tem um alto custo para a organização e a
saída de funcionários leais e experientes pode ser muito prejudicial (ROBBINS,
2005; HOLLENBECK; WAGNER, 2012). Para Ferreira e Siqueira (2005), perder
talentos em um ambiente extremamente competitivo pode gerar ansiedade nos
gestores e comprometer os resultados organizacionais. E, com frequência, são os
funcionários mais qualificados que deixam a empresa, criando um alto índice de
rotatividade (LASHLEY; SPOLON, 2011). As empresas, geralmente, fazem esforços
para manter os funcionários com desempenho superior, por meio de aumentos de
salários, elogios, reconhecimento, mais oportunidades de promoção, entre outras
estratégias motivacionais. Com os funcionários que apresentam pior desempenho,
normalmente, acontece o contrário (ROBBINS, 2005).
Existem alguns pontos fundamentais sobre rotatividade: ela pode ter
implicações positivas e negativas para os indivíduos e suas carreiras, afetando tanto
os funcionários que continuam na empresa, quanto os que saem. Entre os
benefícios da rotatividade controlada destacam-se: o desligamento de funcionários
que deixam a empresa e possuem desempenho inferior; novos funcionários que
agregam a empresa novas habilidades e ideias; e renovação da organização com a
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entrada de novos funcionários. Quando a rotatividade é descontrolada, ela pode:
arruinar o planejamento da empresa; ter um efeito desastroso na moral do pessoal;
representar um custo extra para o negócio, reduzir a qualidade do serviço; e gerar
insatisfação no cliente (MOBLEY; 1992; LASHLEY; SPOLON, 2011).
Lashley e Spolon (2011) identificam algumas razões de rotatividade inevitável,
como: aposentadoria, doença, morte, casamento, gravidez, mudança de área e
alunos retornando para a faculdade ou para casa. Mas há casos, em que as razões
para a rotatividade podem ser evitadas, como: insatisfação com salários,
relacionamento com a gerência, falta de treinamento, ritmo do trabalho e estresse,
relacionamento com outros membros do staff, carga horária do trabalho e dificuldade
de transporte.
Os fatores que influenciam a saída dos funcionários podem ser internos ou
externos.

Os

internos

geram

insatisfação

com

a

organização

em

si:

descontentamento com os líderes, imagem fraca da organização, termos e
condições medíocres, padrões de trabalho injustos, baixos salários, carga horária
inadequada e falta de autonomia. E os externos são gerados pelos benefícios que
as empresas concorrentes oferecem: salário maior, carga horária melhor,
estabilidade, emprego alternativo, melhores perspectivas de carreira, melhor
treinamento e desenvolvimento e delegação de responsabilidades (LASHLEY;
SPOLON, 2011).
Logo, é importante que as organizações estejam atentas ao mercado de
trabalho e identifiquem os termos e condições que são oferecidos pelas empresas
concorrentes, e tentem assegurar melhores condições de emprego, minimizando os
fatores externos. A rotatividade tende a ser maior quando muitas empresas
procuram pelo mesmo tipo de funcionário. No entanto, pode-se constatar que
quando a satisfação dos funcionários é alta, eles têm menos razões para sair da
organização (LASHLEY; SPOLON, 2011).
Poucos gestores estão cientes dos problemas que a rotatividade de pessoal
pode causar a organização, e, acabam aceitando a saída de seus funcionários como
um fato comum. Sendo possível alocar outra pessoa na função, eles não desejam
tomar conhecimento dos níveis de rotatividade da empresa. Em muitos casos, eles
não mantêm registros de entradas e saídas e não possuem nenhum meio de
monitorar a rotatividade e avaliar seus custos, ocasionando impactos negativos na
gestão de pessoas e, consequentemente, na empresa (LASHLEY; SPOLON, 2011).
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Visando diminuir os altos níveis de rotatividade e elevar o nível de satisfação
das pessoas, deve-se atentar para determinados aspectos. É importante que os
funcionários sejam leais aos seus gestores, e que os mesmos, tenham respeito por
suas necessidades. Desta forma, é preciso haver uma boa comunicação entre
ambos, desenvolvendo confiança e estabelecendo um bom relacionamento.
Uma das causas mais frequentes de descontentamento e desligamento de
pessoal se designa ao pagamento e recompensas. Esse fator se constitui um
elemento tangível do emprego, e dado sua importância, deve refletir a expectativa
do colaborador. A chave para reduzir a rotatividade é fazer com que os funcionários
tenham uma visão clara do que o trabalho exige, por isso, um recrutamento e uma
seleção exigentes, serão a base para assegurar admissões condizentes aos cargos
(LASHLEY; SPOLON, 2011).
A rotatividade de pessoal também pode ser minimizada através de admissões
e orientações planejadas, através dos quais os funcionários recebem treinamento e
introdução à organização e ao trabalho. O treinamento e desenvolvimento produz
benefícios imediatos aos funcionários, que são treinados para serem eficientes em
seus trabalhos, na medida em que retiram a pressão que a incompetência e a
inexperiência podem produzir. E por fim, reconhecer que o funcionário pode
contribuir com a empresa, agregando valor a equipe, e, valorizando-o por meio de
um estilo de gerenciamento efetivo (LASHLEY; SPOLON, 2011).
A rotatividade também está presente na área de hospitalidade, os hotéis, em
geral, apresentam alto índice de substituição de funcionários. Segundo Tanke
(2004), uma das realidades do setor de hospitalidade é que ele não se configura
como um local atrativo para se trabalhar, pois requer esforço físico; as condições de
trabalho nem sempre são as melhores; trabalha-se mais nos fins de semana e
feriados, quando o restante das pessoas não trabalha; e os salários não são
atrativos.
Desta forma, a busca pela satisfação do capital humano nas organizações
deve ser constante, as organizações devem buscar a qualidade de seus serviços e
produtos através de seus funcionários, pois conforme Chiavenato (2010), elas não
existem sem as pessoas, e precisam delas para operar e funcionar adequadamente.
Além disso, essa busca pode proporcionar a empresa, alto desempenho e
produtividade, e menores impactos negativos, como o absenteísmo e a rotatividade.
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3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para a realização
deste trabalho, com o objetivo de responder ao problema de pesquisa proposto. Esta
seção está dividia em dois momentos. Primeiramente, são abordados os
procedimentos metodológicos adotados, as pessoas entrevistadas e o objeto de
estudo. Posteriormente, é feita uma análise dos resultados da pesquisa.
3.1 METODOLOGIA
Para a construção deste trabalho, inicialmente, foi feita uma pesquisa
bibliográfica. A fundamentação teórica é importante, pois, segundo Deslandes
(2012), é preciso estabelecer um diálogo reflexivo entre as teorias de outros
estudiosos e relacioná-las ao objeto de estudo, com o objetivo de delimitar a
proposta da pesquisa.
Neste estudo foi adotado o método qualitativo. A pesquisa qualitativa
responde a questões particulares, com um nível de realidade que não é quantificado
(MINAYO, 2012). Para Minayo (2012), a pesquisa qualitativa:

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações,
das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos
humanos é entendido [...] como parte da realidade social, pois o ser
humano, se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com
seus semelhantes (p.21).

Quanto às técnicas de coleta de dados, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas e análise documental. Com base no método qualitativo, as
entrevistas semiestruturadas melhor adaptam-se na construção de informações para
se chegar aos resultados desta pesquisa. Na definição de Minayo (2012, p.64), a
entrevista semiestruturada “[...] combina perguntas fechadas e abertas, em que o
entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se
prender a indagação formulada”.
A partir da pesquisa bibliográfica foram analisados os temas mais relevantes
para a elaboração dos roteiros de entrevistas aplicados. Foram elaborados dois
roteiros de entrevistas, um destinado ao gestor da empresa estudada e outro
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destinado ao grupo de entrevistados selecionados, os ex-funcionários da
organização. Os roteiros foram divididos em quatro blocos, no referente ao gestor
foram abordadas questões pessoais do entrevistado (bloco 1); informações gerais
sobre a empresa (bloco 2); aspectos específicos sobre o departamento de gestão de
pessoas (bloco 3); e aspectos sobre rotatividade de funcionários (bloco 4). No roteiro
destinado aos ex-funcionários, abordaram-se questões pessoais do entrevistado
(bloco 1); informações sobre pré-contratação (bloco 2); informações referentes ao
período de trabalho (bloco 3); e informações referentes ao pós-desligamento do
trabalho (bloco 4).
A análise documental foi feita por meio das informações de mídia extraídas do
site da organização investigada e de material impresso disponibilizado. Ela foi
importante para coletar dados que permitissem um maior entendimento da empresa.
A partir da coleta de dados, realizou-se uma análise qualitativa. Por meio da
transcrição dos relatos dos entrevistados foi possível construir categorias de análise
que pudessem atender ao objetivo, inicialmente proposto neste trabalho.
3.2 SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO
A fim de se identificar as principais causas da rotatividade do hotel, optou-se
por limitar os sujeitos investigados. Sendo assim, as pessoas escolhidas para a
realização das entrevistas fazem parte do grupo de ex-funcionários da empresa,
além do atual gestor de pessoas da organização.
Acredita-se que a decisão de delimitar o grupo de atores investigados facilita
a coleta de dados, pois ex-funcionários não possuem vínculos empregatícios com a
organização investigada, e sentem-se mais confortáveis quando entrevistados. Além
disso, para entender a rotatividade é preciso investigar o motivo e a forma pela qual
o funcionário desligou-se da organização e, portanto, os ex-funcionários encaixamse no perfil da pesquisa.
Foram feitas seis entrevistas, sendo, uma com o gestor de RH do hotel, em
sua sala de trabalho, e cinco com ex-funcionários. Todas as entrevistas foram
realizadas durante os meses de junho e julho de 2013 e possuem duração média de
trinta minutos. Do total de seis entrevistas, cinco foram encontros presenciais, e,
uma, por conta da indisponibilidade de tempo do entrevistado, ocorreu via e-mail.
Com o objetivo de não se perder dados de pesquisa importantes, as entrevistas
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foram gravadas com a autorização dos entrevistados. Vale ressaltar que os exfuncionários entrevistados foram localizados mediante informação prévia, obtida por
meio de contatos sociais.
Por uma questão ética em pesquisa e com o objetivo de preservar a empresa
e as pessoas envolvidas, o nome do hotel e dos entrevistados não será divulgado.
Desta forma, o hotel, neste trabalho, será denominado hotel X.
Na figura 6 são apresentados os seis entrevistados, identificados como exfuncionários, e gestor atual de RH, e as seguintes informações: gênero, idade,
escolaridade, cargo, tempo de permanência no Hotel X e período de demissão.

Entrevistados
Gestor atual
de RH
Ex-funcionário
1
Ex-funcionário
2

Gênero
Feminino
Feminino
Feminino

Idade

Escolaridade

Cargo

45
anos
25
anos

Superior
incompleto
Superior
completo

27
anos

Superior
completo

Assistente de
RH
Executiva de
vendas
Coord. de
grupos e
eventos
Gerente de
recepção
Assistente de
RH
Gerente de
vendas

Ex-funcionário
28
Superior
Feminino
3
anos
completo
Ex-funcionário
33
Superior
Feminino
4
anos
completo
Ex-funcionário
37
Superior
Feminino
5
anos
completo
Figura 6 – Características dos entrevistados
Fonte: Elaboração própria, 2013

Tempo de
permanênci
a no Hotel X

Período
de
demissão

8 meses

_______

4 meses

Nov/2012

1 mês e 15
dias

Set/2012

1 ano e 1
mês

Jun/2013

7 meses

Set/2012

8 meses

Abril/2013

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
O Hotel X situa-se na Zona Central da cidade do Rio de Janeiro, suas
atividades tiveram início no ano de 2008. O Hotel X funciona em um casarão que
tem construção datada em 1850, é considerado patrimônio histórico e cultural e foi
tombado pela prefeitura do Rio de Janeiro.
Inicialmente, o casarão fazia parte de uma fazenda de café, mas na década
de 1920 foi inaugurado como uma estalagem. Após diversas fases, o
empreendimento entrou em decadência na década de 1980. Em 2004, o casarão foi
comprado por um empresário francês com o objetivo de restaurar a propriedade e
transformá-la em um hotel de luxo (MONTEIRO, 2008).
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A nova estrutura adotada pelo proprietário, para a reestruturação do Hotel X,
baseou-se no conceito de hotéis boutique. Os hotéis boutique possuem
características próprias e identidade única, o hóspede tem a oportunidade de sentir
a personalização do serviço. Esse tipo de empreendimento hoteleiro tem o seu
diferencial pautado no intangível, referindo-se a uma “experiência de alojamento
exclusiva”, com ênfase na singularidade estilística, elevados padrões de serviço e
atenção individual aos hóspedes. Ou seja, busca-se um elemento criativo e
individual a respeito da propriedade em que hotel está situado e dos serviços
oferecidos, de forma que seja percebida nesses elementos a sua diferenciação
(ANGELI; MARANHÃO; TORRES, 2012).
Atualmente, o Hotel X dispõe de 40 unidades habitacionais (UHs), dividas em
cinco categorias, sendo, 2 apartamentos superiores, 25 apartamentos luxo, 9 suítes
junior, 3 suítes master e 1 suíte loft. O público alvo, deste hotel, são pessoas com
elevado poder econômico, exigentes, que buscam luxo, conforto, serviços de alto
padrão e exclusividade.
O Hotel X possui um total aproximado de 120 funcionários. Na figura 7 é
apresentado o organograma da empresa, no qual os cargos estão dispostos em
níveis que mostram a hierarquia presente nas relações entre os membros da
organização. Sendo um organograma vertical, quanto mais alto está o cargo, maior
é

a

sua

autoridade

frente

aos

colaboradores

da

empresa.

PROPRIETÁRIO

DIRETOR
GERAL

NUTRICIONISTA

GERENTE
RECEPÇÃO

GERENTE
FINANCEIRO

RECEPCIONISTA

MENSAGEIRO

ASSIST.
RH
ASSIST.
CONTAS
A PAGAR

GERENTE
A&B

COZINHEIRO
ASSIST.
CONTAS A
RECEBER

GERENTE
COMERCIA
L A&B

CHEF
EXECUT.
CHEFE
AUXILIAR

ASSIST. DE
COMPRAS

MAITRE

ASSIST.
COMERCIAL
A&B

GARÇOM
HOSTESS

Figura 7 – Organograma Hotel X
Fonte: Elaboração própria, 2013

GERENTE
DE
VENDAS
ASSIST.
DE
VENDAS

EXECUTIVO
DE CONTAS

GERENTE DE
GOVERNANÇA

GERENTE DE
MANUTENÇÃO

COOD.
RESERVA

AUX. DE
RESERVA

ASSIST.
MANUTENÇÃO

SURPERVISOR
A DE ANDAR

GOVERNANTA

AUX.
SERVIÇOS
GERAIS

GERENTE DE
SEGURANÇA

JARDINEIRO
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3.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Como informado no capítulo anterior, os dados coletados, por meio das
entrevistas realizadas com os ex-funcionários e o gestor de RH da organização
investigada, foram submetidos à análise qualitativa. Após a leitura do material obtido
durante a pesquisa de campo, emergiram categorias de análise, que se relacionam
com o fenômeno de rotatividade no Hotel X.
As categorias de análise serão apresentadas e discutidas nesta seção, com
esse objetivo, alguns trechos das entrevistas serão transcritos para uma melhor
compreensão. Desta forma, as categorias de análise serão identificadas da seguinte
maneira: 3.4.1 Expectativa frustrada, 3.4.2 Gestão amadora, 3.4.3 Política de
recompensas, 3.4.4 Ambiente de trabalho, 3.4.5 (Des)valorização do funcionário e
3.4.6 Rotatividade Organizacional.
3.4.1 Expectativa frustrada
As entrevistas apontaram que a maioria dos ex-funcionários identifica-se com
o segmento hoteleiro e associou à motivação inicial, referindo-se a decisão de
ingressar na organização, a fatores como localização, recompensas, status, carga
horária, funções e ao alto padrão de serviços prezados pelo hotel. Esses fatores
motivacionais indicam às expectativas destes funcionários, e, quando não
correspondidas, revelou-se uma categoria de análise.
Desta forma, uma das causas de rotatividade está relacionada a frustação de
determinadas expectativas. Conforme abordado por Lashley e Spolon (2011), os
funcionários também possuem expectativas sobre o trabalho que realizam. Essas
expectativas podem estar relacionadas a diversos fatores como pagamentos e
recompensas, escalas de trabalho e relacionamento com gestores e colegas de
trabalho. Quando as expectativas dos colaboradores não são alcançadas, a
probabilidade de insatisfação e a falta de motivação aumentam.
“Tem que ser (esclarecido as funções, o salário, carga horária), tudo
direitinho. Você não pode enganar a pessoa, você não pode passar
(informações erradas) pra pessoa que está sendo contrata. O que acontece,
ele deixa de ir para uma outra oportunidade, por ser um local mais próximo,
as vezes não é nem por salário, e você não pode mentir, você tem que
esclarecer mesmo.” (Gestora RH)
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Com este relato, a gestora de RH afirma que, a pessoa, quando contratada é
informada corretamente quanto as condições do cargo para o qual está sendo
efetivada. No entanto, alguns funcionários, contrariando a fala da gestora de RH,
tiveram suas expectativas frustradas pelo fato destas informações não terem sido
fornecidas de forma clara e exata pela empresa.
Os depoimentos de alguns ex-funcionários evidenciam esta categoria de
análise.
“Foi acordado outro salário, outras coisas. Quando eu cheguei lá, é que eu
vi que o salário seria bem abaixo do que tinham acordado comigo. Na
seleção falaram que o salário seria maravilhoso, ia ser aquilo, aí eu entrei.
Falaram: você vai ganhar x. Pô, mas x é certo, x é líquido? É certo, é
líquido. Quando eu cheguei lá era metade do salário, aí eu falei, cadê o
resto? Ah, ai é comissão, mas ninguém tinha falado isso no começo. Ai eu
fui ficando meio desmotivada [...].” (Ex-funcionária 1)

A ex-funcionária 1 acreditava que, por ser um hotel de luxo, as recompensas
seriam elevadas e ingressou na empresa com altas expectativas salariais. A sua
motivação e seu desempenho ficaram comprometidos quando recebeu o primeiro
salário e percebeu que não era o acordado. Além disso, sentiu-se iludida pela
empresa, pois, a proposta salarial não tinha sido essa. A empresa não se posicionou
de forma clara inicialmente e gerou a insatisfação do colaborador. A ex-funcionária 1
apontou esta situação como a principal causa do seu desligamento.
“Isso é um problema, porque eles falam a metade. Eu sabia que eu ia ter
um salário fixo mais os pontos, mas o salário fixo não tinha valor, não tinha
número, e os pontos também não tinham uma estimativa e era a primeira
vez que eu estava trabalhando num hotel assim (com esse tipo de sistema
de recompensas). Ai eu perguntei pra ele (gerente do setor), ah da mais ou
menos uns dois mil e duzentos por ai (gerente do setor). Quando eu fui
pegar a carteira, que eu pedi o contrato pra saber direitinho como é que ia
ficar e tal na carteira. Ai que eu vi que o salário era lá embaixo, que era mil
cento e pouco, e 6 pontos que nunca ia dar o valor dos dois mil e duzentos
que ele tinha falado.” (Ex-funcionária 4)

A fala da ex-funcionária 4 fortalece que o que foi dito pela ex-funcionária 1,
mostrando que os salários acertados inicialmente não são cumpridos pela empresa
e constata que o que ocorreu com a ex-funcionária 1 não foi uma situação isolada.
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Outra expectativa mencionada diz respeito as funções exercidas pelo
colaborador. A ex-funcionária 2 citou o desvio de função como o principal motivo da
sua demissão.

“Eu fui convidada pra trabalhar na área de eventos, mas acabou que no final
eu estava com grupos, reservas ,e, evento que era bom não, não estava
exatamente trabalhando com isso. A proposta não foi pra isso.” (Exfuncionária 2)

A ex-funcionária 2 tinha sido contratado para determinada função, mas
começou a desempenhar diferentes atividades que, inicialmente, não tinham sido
atribuídas ao cargo ocupado por ela. O desempenho destas novas funções não a
agradava, o que a fez sentir-se decepcionada. Houve uma conversa entre a
funcionária e a diretora geral do hotel para tentar rever esta situação, mas apesar da
gerência ter escutado a insatisfação do colaborador, nenhuma solução foi proposta,
e a funcionária optou pela sua demissão.
Os discursos citados anteriormente pelas ex-funcionárias 1, 2 e 4 destacaram
como a frustração das suas expectativas influenciou a saída da organização. Já a
ex-funcionária 3 descreveu as suas expectativas sob outra perspectiva.
“Por já ter trabalhado muito tempo no ramo, eu já sabia o que viria. Na
realidade a minha expectativa era normal, porque eu já sabia o operacional
de um hotel. [...] Não tem um horário certo (de trabalho), no operacional,
você não tem um horário certinho. Já trabalhei 12 horas, 13 horas.” (Exfuncionária 3)

A ex-funcionária 3 por já ter atuado e possuir uma vasta experiência em
turismo e hotelaria, tinha conhecimento específico de sua função e, portanto, já
esperava pelos desafios e exigências gerados pelo cargo ocupado. O que significou
que as suas expectativas foram correspondidas.
Com base no que foi discutido e analisado até o momento percebe-se como
os ex-funcionários tiveram suas expectativas frustradas, e como este fator pode
gerar descontentamento e desmotivação. Logo, deve-se considerar que, esta
categoria, leva a rotatividade e precisa ser compreendida pela empresa.
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3.4.2 Gestão amadora
Esta categoria de análise tem o objetivo de mostrar como o amadorismo na
área de gestão de pessoas impacta na rotatividade. O departamento de RH do Hotel
X possui apenas uma funcionária, a assistente de RH, que fica responsável por
todas as atividades referentes ao departamento. Como ilustrado no organograma da
figura 7, ela está subordinada a diretora geral e ao proprietário do hotel.
De acordo com Lacombe (2005), os gestores de pessoas são os
responsáveis por administrar os funcionários em uma organização. E dentre as
funções essenciais para o funcionamento do departamento de RH estão
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, recompensas, e avaliação
dos

funcionários

(ARAÚJO

&

GARCIA,

2009;

HANASHIRO,

TEIXEIRA,

ZACCARELLI, 2008; PIMENTA, 2006; MILKOVICH & BOUDREAU, 2010). No que
tange essas funções, o discurso do gestor de RH indicou que os processos de
recrutamento e seleção são feitos de maneira informal.
“Os processos seletivos, que acontecem aqui, eu vejo os currículos, dou
uma analisada e encaminho direto para os gerentes. Eles selecionam, mas
eu dou uma olhada, vejo se encaixa no perfil. Tem que ver se a pessoa já
tem experiência em hotelaria, se já trabalhou em agência de viagens,
localidade, em termos de vale transporte. Encaixou, marca-se a entrevista.”
(Gestora RH)

O recrutamento e seleção objetiva agregar pessoas à organização, esses
indivíduos devem possuir características que sejam adequadas as demandas do
cargo de trabalho. Se este processo não é realizado de maneira eficiente, surgem
dificuldades para a criação e manutenção da cultura organizacional (ROBBINS,
2005; CAXITO, 2008).
Conforme visto no capítulo 2, existem instrumentos para identificar o melhor
candidato para o preenchimento da vaga. No Hotel X, primeiramente, é feita uma
triagem dos currículos pela gestora de RH, considerando-se as exigências citadas
em seu relato e, posteriormente, o candidato escolhido é submetido a uma entrevista
com o gerente do setor da vaga em aberto. Sendo aprovado por esta gerência, o
candidato cumprirá um mês de experiência, e ao final desse período poderá ser
efetivado ou não. A simplicidade e informalidade dos instrumentos de recrutamento e
seleção induzem a escolha de pessoas inadequadas ao cargo.
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Já com relação ao treinamento e desenvolvimento, a gestora do hotel atesta
que:

“São treinados internamente, pelos gerentes das áreas. Não tem nenhuma
empresa que faça treinamento aqui. Mas, normalmente, pessoal de
hotelaria, é muito difícil colocar alguém sem experiência, não tem como.
Essa pessoa já passou por outros hotéis, então tem que ter o conhecimento
para trabalhar com hotelaria. Até porque é uma carga horária bem
diferenciada, a pessoa, trabalha sábados, domingos e feriados, trabalha
natal, ano novo, carnaval. Então a pessoa tem que vir realmente do ramo. A
pessoa que não vem da hotelaria, fica um mês, dois meses, pois ela não
tem esse costume de trabalhar com essa escala de trabalho.” (Gestora RH)

O treinamento e desenvolvimento também são realizados de maneira
informal, a gestora de RH justifica-se informando que contrata apenas pessoas que
já tem experiência prévia em hotelaria e, portanto, já tem o conhecimento necessário
para exercer as funções do cargo. No entanto, Robbins (2005) afirma que os
funcionários não permanecem competentes para sempre, e que o treinamento e
desenvolvimento são fundamentais para o aperfeiçoamento de habilidades e
aumento de desempenho.
Indagados sobre o processo de treinamento e desenvolvimento, os exfuncionários explicam que:
“Oficialmente não (existência de treinamento). Era aquela coisa, a pessoa
antiga te passa o que você tem que fazer, sendo que eu não tive
oportunidade de ficar com a pessoa antiga. Eu tive que aprender meio que
sozinha e com as meninas que ainda estavam lá exercendo alguma outra
função. Não tive um treinamento.” (Ex-funcionária 2)

A ex-funcionária 2 descreve como foi feito o treinamento para o desempenho
da sua função. Percebe-se que não há um treinamento formal e que os funcionários
ficam dependentes da ajuda dos colegas mais antigos para aprender a função a ser
desempenhada. O caso mencionado pela ex-funcionária 2 é mais crítico ainda, visto
que quando ela ingressou para a organização o funcionário mais experiente, que
ficaria incumbido de treiná-la, havia se desligado da empresa. Assim, ela precisou
assimilar as funções sozinha e, quando possível, com o auxílio de colegas que
trabalhavam em outras áreas. Esse amadorismo do departamento de RH tem sido
alvo de críticas por parte daqueles que trabalharam no hotel

52

“Na verdade acho que lá nem tem um departamento pessoal. Só tinha uma
pessoa lá na época e ela era sozinha com tantos funcionários que tinham lá.
A gente nem tinha contato com eles (departamento pessoal). Se precisava
de alguma coisa era bem difícil, bem complicado.” (Ex-funcionária 1)

A fala da ex-funcionária 1 traduz o que foi revelado pela maior parte dos
entrevistados quando questionados sobre a atuação do departamento de RH,
demonstrando que não há uma integração entre o departamento de RH e os
funcionários do hotel.
“O problema foi o seguinte: tinha uma pessoa (no departamento de RH),
mas logo quando eu entrei, ela saiu. Ai ficou na mão do gerente
administrativo [...]. Não era tão simples você solucionar certos problemas.
Eu contava com os meninos da administração, que não eram do rh e
estavam ali meio que quebrando o galho. Então eu me reportava a eles, e
eles reportavam ao gerente administrativo e depois passavam a resposta
pra gente. Não era uma coisa que eu podia falar diretamente. Ai, quando eu
saí, foi quando entrou a pessoa nova no departamento. Então eu não tive
muito contato com o departamento de RH, eu não tive contato com
ninguém, porque o lapso que não tinha ninguém foi o tempo que eu fiquei
lá.” (Ex-funcionária 2)

A ex-funcionária 2 sustenta o mesmo tipo de crítica dita pela ex-funcionária 1.
Além disso, expõe outro fator, que indica uma gestão amadora: a sobreposição de
papéis. Houve um período em que o departamento de RH ficou sem seu único
representante, a assistente de RH, e as responsabilidades deste cargo foram
repassadas a outro funcionário, no caso, ao gerente administrativo que, por sua vez,
não estava relacionado com a área de gestão de pessoas. A sobreposição de papéis
aconteceu quando o gerente administrativo assumiu o papel de gestor de RH e
passou a desempenhar, além da sua função, as funções da assistente de RH.
Outros aspectos de uma gestão amadora, percebida no Hotel X, são a falta
de visão e missão definidas. Para Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli (2008), valores,
crenças e pressupostos básicos favorecem a consolidação de uma cultura
organizacional, permitindo que os funcionários tenham um maior envolvimento com
a empresa. Soma-se a este aspecto a falta de estratégias motivacionais, visto que a
própria gestora de RH informou que, apesar de serem necessárias, não eram
aplicadas no Hotel X. E, por fim, não são feitas avaliações de desempenho, apenas
são realizadas conversas informais entre os gerentes e funcionários.
A gestora de RH atribui a falta de visão e missão claras, a falta de estratégias
motivacionais e não utilização de avaliações de desempenho, ao fato do hotel estar
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pouco tempo em operação, um período de cinco anos. Sendo assim, ela acredita
que por estar em fase inicial a empresa passa por dificuldades no meio do caminho,
reconhece que muita coisa precisa ser estruturada e que a intenção é sempre
melhorar. Porém, ela não informou prazos para melhorias e mudanças.

“Acho que talvez, nesse hotel aqui seria mais pelo dono (proprietário) que
está muito presente em todos os setores, nos trâmites do hotel, na parte
comercial, na parte operacional, em tudo, entendeu? Nesse hotel você tem
uma influência muito grande do dono e ele tem que ser ouvido porque ele é
o dono e em outros hotéis não (isso não acontece). [...] O problema não é
de gestão, é de liberdade do gestor. O gestor não tem a liberdade de fazer o
que ele quer por causa do dono, entendeu? Apesar de ter anos de hotelaria,
anos no ramo, a pessoa (gestor), acaba não tendo a liberdade de tomar
uma decisão.” (Ex-funcionária 3)

A partir do argumento da ex-funcionária 3, pode-se identificar que, talvez, uma
das causas da gestão ser caracterizada como amadora seja o reflexo da presença
constante do proprietário do hotel em todas as atividades da organização. Esta
presença afeta a autonomia dos gestores, que tem seu papel limitado por essa
interferência.
‘’Não tem autonomia (departamento de RH) nenhuma para decisões
importantes como processos de contratação, demissão e benefícios.’’ (Exfuncionária 5)

A resposta da ex-funcionária 5 quanto a atuação do departamento de RH
expõe como a gestora de RH não tem poder para decisões importantes, que
corresponde as funções do departamento. Esse relato corrobora com o que foi dito
anteriormente pela ex-funcionária 3, ao expressar que a falta de autonomia dos
gestores é uma característica própria da gestão do hotel investigado.
Entende-se que a gestão de pessoas precisa estar articulada aos objetivos do
hotel e, que uma gestão amadora é prejudicial tanto aos objetivos organizacionais,
quanto aos funcionários da empresa.
3.4.3 Política de recompensas
Outra categoria que emergiu da análise refere-se à política de recompensas
praticada pela empresa. Segundo Hanashiro (2008), as recompensas financeiras
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são uma transação puramente econômica e

representam o preço que a

organização está disposta a pagar para obter determinado resultado. Enquanto as
recompensas não-financeiras são uma transação psicológica, sociológica, política e
ética.
De acordo com a gestora de RH do hotel, a política de recompensas é
composta por: um salário fixo, que está baseado no cargo ocupado; e um salário
variável, baseado no sistema de pontos. Neste caso, para cada função são
distribuídos um número de pontos que, por fim, são multiplicados pelo ponto mensal,
definido conforme as vendas do hotel. Quanto aos benefícios, são oferecidos
apenas os básicos, sendo eles: alimentação que, por sua vez, é fornecida no próprio
hotel; e vale transporte. Desta forma, a estrutura de pagamentos está baseada em
dois modelos, o tradicional, no qual a referência é o cargo exercido, e o estratégico,
no qual leva-se em conta o desempenho do funcionário (RODRIGUES, 2006).
Quando entrevistada, em um primeiro momento, a gestora de RH informou
que a política de recompensas da empresa estava defasada, comparando-se aos
salários e benefícios propostos pelos hotéis concorrentes de mesmo padrão, ou
seja, na hotelaria de luxo. No entanto, em um segundo momento, houve uma
contradição em seu discurso.

“O salário também não é um salário ruim, ele está acima do mercado, do
que os outros hotéis pagam, mas em compensação a gente deixa a desejar
em benefícios. Então, as vezes, você pode ter um salário maior, mas tem
uma outra empresa que tem um salário menor e tem uma série de
benefícios. Então o que a gente tá tentando fazer é colocar esses benefícios
pra que a gente possa reter nossos talentos.” (Gestora RH)

A gestora de RH afirma ter conhecimento de que os benefícios oferecidos são
poucos, comparados aos dos concorrentes, mas que o salário praticado está acima
do mercado. Inicialmente esta afirmação havia sido negada, demonstrando uma
contradição dos fatos. A gestora de RH também explicita a importância que os
benefícios tem na manutenção e retenção de seus colaboradores.
Indagados com relação a política de recompensas, os funcionários afirmam

“Pelo que tinham acordado comigo, eu não estava satisfeita (com o salário),
não tinha nada (de benefícios).” (Ex-funcionária 1)
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O ex-funcionário 1 afirmou o seu descontentamento com as recompensas
oferecidas pela empresa, atribuindo a este fator, uma das causas do seu
desligamento da organização. Os funcionários tinham ciência que o salário oferecido
pela organização não estava compatível com a função exercida, o que favorecia a
insatisfação. Esta percepção está presente na fala da ex-funcionária 3.

“Eu sei que o salário aqui é menor, não é compatível com o de outras
empresas. Aqui tá um pouquinho abaixo do normal.” (Ex-funcionária 3)

Como Tanke (2004) observou, as recompensas são uma forma de
reconhecimento pelo trabalho do colaborador, sendo capazes de atrair e reter
funcionários. Quando os planos de remuneração e benefícios estão bem articulados,
os funcionários sentem-se incentivados e motivados a trabalharem mais e melhor.
A maior parte dos entrevistados revelou que as recompensas não-financeiras
não eram uma prática formal, porém havia momentos em que eram utilizadas,
principalmente em forma de elogios. Entretanto, a fala da ex-funcionária 2 expõe a
sua insatisfação, pois apenas elogios não eram suficientes para ela.
“Nada de tangível eles davam, nada de premiação, nada de brinde, nada.
Era só um parabéns.” (Ex-funcionária 3)

Sendo assim, os relatos dos ex-funcionários e do gestor apontam um
dissenso em relação a política de recompensas. Apesar da disparidade entre os
salários e benefícios oferecidos pelo hotel e os oferecidos pelos concorrentes, a
gestora de RH mostrou-se preocupada com essa realidade, e informou que está
tentando implantar outros benefícios como plano de saúde, plano odontológico e
convênios com loja de ótica e farmácia. Compreende-se que a gestora busca uma
solução plausível, levando em consideração os recursos disponibilizados pela
empresa.
Constata-se que há um desequilíbrio quanto as recompensas praticadas, e
que se esta política não for reformulada, muitos funcionários ficarão insatisfeitos e,
consequentemente, se desligarão do hotel.
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3.4.4 Ambiente de trabalho
Esta quarta categoria de análise compreende a percepção dos exfuncionários e da gestora de RH quanto ao ambiente de trabalho do hotel. O
ambiente de trabalho foi descrito, pela maior parte dos entrevistados, de forma
favorável. A gestora de RH credita ao ambiente de trabalho, um fator capaz de reter
os funcionários na empresa.
“[...] o hotel é totalmente diferente dos hotéis de orla, não tem elevador, tem
esse verde, está mais ligado a zona rural do que a urbana, não é aquela
coisa de Ipanema, Copacabana, então aqui é bem tranquilo. Até por ser
uma estrutura tombada, ele é bem diferente, quando você chega, você já
nota.” (Gestora RH)

Por meio desta narrativa, a gestora de RH, cita a localização e a infraestrutura
como elementos que criam um sensação de tranquilidade e propiciam um lugar
agradável para se trabalhar. Além disso, flexibilidade em questões como,
necessidade de faltar ao trabalho por algum motivo e proximidade na relação entre
gerentes e funcionários foram destacadas como pontos positivos. No entanto, o
relato da ex-funcionária 3 indicou que esta relação de proximidade entre chefes e
funcionários causa certo desconforto.

“Proximidade com os gerentes, que é bem legal, em qualquer outra
empresa isso é bem difícil, por outro lado, as pessoas faltam ao respeito.
Elas (as pessoas) não percebem que essa liberdade não quer dizer que
você pode falar qualquer coisa, que você não tem postura. Muita gente não
tem esse feeling (entendimento) do que pode falar ou não falar.” (Exfuncionária 3)

A liberdade de relacionamento entre a gerência e os funcionários dos seus
respectivos setores, afeta o comportamento das pessoas que trabalham no hotel.
Comportamentos, que não correspondem a uma postura adequada, ou seja, os
funcionários acabam não respeitando a relação hierárquica entre os postos da
organização.
A relação entre os próprios funcionários, e funcionários e superiores, foi dita,
pela maior parte dos ex-funcionários, como saudável, situações de conflitos não
aconteciam com frequência. Porém, uma das ex-funcionárias entrevistadas apontou
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um conflito interno com outro funcionário como a principal causa de seu
desligamento da empresa.

“Eu pedi demissão por um problema pessoal com outro funcionário, de outro
setor, que realmente me faltou ao respeito, não achei legal e não gostei da
atitude dos meus gerentes em relação a esta outra pessoa (funcionário),
depois dessa agressão verbal. Não achei legal a atitude deles em relação a
isso e nem da atitude da outra pessoa, assim, eu merecia um pedido de
desculpas melhor do que eu recebi. Eu fiquei chateada por isso assim. [...]
você vai ficando desgostosa.” (Ex-funcionária 3)

Após uma discussão verbal com outro funcionário, a ex-funcionária 3, sentiuse indignada com o comportamento do colega de trabalho e com a postura adota
pela empresa em relação a esta situação e, voluntariamente, saiu da organização.
A gestora de RH informou que quando há conflitos desse tipo, a melhor
maneira de resolver é através da conversa. Apesar de ter acontecido o diálogo, para
a entrevistada, o problema não foi resolvido de maneira adequada, o que acarretou
o seu posterior desligamento. A atitude da ex-funcionária 3 é, segundo Robbins
(2005), fruto da relação entre indivíduos e o seu ambiente de trabalho, vista no
capítulo 2.
Ainda tratando do ambiente de trabalho, a ex-funcionária 4 relata:

Eu acho que o problema maior lá é questão de gerência, porque você tem
autocracia. Autocracia é muito diferente de liderança, e que eu observei,
que era notório lá, era muito isso, que você tem autocracia. Ah, eu sou o
gerente, eu mando e você faz. E cara, ninguém consegue liderar tendo esse
pensamento.” (Ex-funcionária 4)

Já a ex-funcionária 4 acredita que o tipo de gerência do hotel possui
características autocráticas, em que o gerente do setor detém o poder e usa-o de
forma dominante e radical sobre os funcionários subordinados, não havendo uma
harmonia nas relações. Este tipo de gestão constrói relações conflitantes, em que o
líder é visto de forma autoritária pelos funcionários.
Para a ex-funcionária 5, o ambiente de trabalho não é muito agradável:
“O ambiente é estressante, mas as pessoas com as quais trabalhei são
excelentes e competentes. Porém, a presença do proprietário do hotel
transforma o ambiente em tensão e preocupação.” (Ex-funcionária 5)
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A ex-funcionária 5 transmite com clareza a sua percepção quanto ao
ambiente de trabalho, caracterizado por ela como estressante e tenso, influência da
constante presença e interferência do proprietário em todos os assuntos do hotel.
Esta situação leva os funcionários a uma exaustão psicológica, emocional, criando
esse ambiente de estresse, o que segundo Hollenbeck e Wagner (2012) causa
diversas reações de caráter fisiológico, comportamental e cognitivo.
Para Lashley e Spolon (2011), fatores como relacionamento com os
superiores e situações de estresse são razões de rotatividade que podem ser
evitadas. A partir do que foi discutido nesta categoria de análise, o ambiente de
trabalho configura-se como um dos elementos responsáveis por manter os
colaboradores no hotel, pois apesar de possuírem outras insatisfações em relação
ao trabalho, eles permanecem na organização levando-o em consideração. No
entanto, vale ressaltar que apesar da maioria dos entrevistados e da gestora de RH
acreditarem que o ambiente de trabalho é um ponto positivo no hotel, há uma
pequena parcela de entrevistados que não concorda com essa alegação,
evidenciando que nem tudo é perfeito.
3.4.5 (Des)valorização do funcionário
A categoria de análise de (des)valorização do funcionário foi criada para
identificar se as pessoas são reconhecidas e valorizadas pela organização. Este
tema está constantemente presente na área de gestão de pessoas. Autores como
Fisher (2002), Lacombe (2005), Teixeira e Zaccarelli (2008) acreditam que a
valorização do capital humano é importante como diferencial competitivo, e quando
incorporada a função estratégica da empresa, são capazes de levarem essas
empresas ao sucesso.

“A importância do funcionário é total. Sem eles aqui, isso aqui (o hotel) não
anda. Se o time (de funcionários) está ganhando, pra quê que você vai ficar
mexendo. Então você tem que conservar o que está funcionando. Hoje tá
bom pra empresa, a empresa está do jeito que o dono sempre sonhou. Eu
acho que tá legal, mas tem muita coisa pra melhorar.” (Gestora de RH)

A gestora de RH reconhece, assim como os autores supracitados, a
importância das pessoas na organização. Segundo ela, a empresa está em uma
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situação que está de acordo com o desejado pelo proprietário do hotel, mostrando
que o corpo funcional de empregados está em consonância com os objetivos da
empresa. Porém, nota-se que ela não está em total acordo, pois ela observa que
ainda há melhorias a se fazer quanto a valorização do colaborador.
Pela perspectiva dos ex-funcionários, muitos dos entrevistados não sentem
que o trabalho desempenhado é valorizado, assim como o esforço e a dedicação
são pouco reconhecidos.

“Acho que eles se preocupam pouco com o funcionário. Eles exigem muita
coisa e não remuneram como teria que ser. Então, ai, eu acho que por isso
tem uma grande rotatividade, né. O trabalho não tem muita, assim,
motivação, plano de carreira, não tem nada que te motive a ficar no hotel,
pelo menos na minha época era assim, não sei como está agora.” (Exfuncionária 1)

A ex-funcionária 1 declara que não havia um preocupação quanto ao
colaborador, e que era exigido um desempenho que não correspondia ao salário
recebido. Além disso, ela presume que a rotatividade se dá, principalmente, por este
fator e aponta que estratégias motivacionais e oportunidade de plano de carreira não
são uma realidade na empresa.

“Se você fala sobre plano de carreira é complicado, porque lá você não tem
isso. Você pode até falar na teoria que é bonito, maravilhoso, mas lá dentro
não funciona. A começar por um exemplo básico, você tem muito
funcionário que é antigo, que é fiel ao hotel, mas que não tem chances de
crescer lá dentro. Ou, como é um hotel muito, vamos colocar assim, efetivo
pequeno, então você só consegue uma promoção se alguém sair, se
alguém morrer [...] Mas, eu fui vendo que pra você conseguir sair de uma
função e ir pra outra, você não tem a promoção especificamente, você tem
que abrir um buraco pra cobrir um buraco. Então, quando você fala de
promoção, cargo, salário, a primeira que coisa que vem na mente não é
isso. E sim alguém que realmente está num passo a passo, melhorando, e
consegue chegar num ponto, no qual o funcionário seja promovido por
merecimento e não por falha operacional. Isso que me deixou muito
chateada. Você tem muitos funcionários lá que são fiéis, você sabe que,
dão o jeito deles pra poder cobrir, trabalhar, mas que eles não são
recompensados por essa dedicação, então acaba que entra a
desmotivação”. (Ex-funcionária 4)

A ex-funcionária 4 destaca, nesta situação, a não valorização dos funcionários
que são fiéis a empresa e que, em detrimento de uma prática frequente do hotel, dáse preferência a ocupação do cargo vago, a outras pessoas de fora da organização.
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Desta forma, eles não buscam reconhecer nos seus colaboradores mais antigos e
fiéis, pessoas interessadas e aptas para ocupar aquele cargo. Os funcionários têm
essa percepção quanto à postura da empresa e, por fim, sentem-se depreciados e
desmotivados. Além disso, a ex-funcionária 4 faz menção ao plano de carreira,
inexistente na prática do hotel. Este elemento acaba desmotivando quem já está na
empresa durante anos e sabe que, dificilmente, terá alguma chance de promoção e
de crescimento.
Portanto, observa-se que, apesar da gestora de RH indicar que a valorização
dos funcionários é essencial para o funcionamento do hotel, a maioria dos
funcionários não sentem esse reconhecimento. E nada está sendo feito para mudar
está situação. O capital humano é fonte de vantagem competitiva sustentável,
possui função estratégica de sobrevivência no mercado atual e caracteriza-se por
constituir um elemento de diferenciação: o capital intelectual de seus colaboradores.
Logo, esta é uma variável que merece ser melhor trabalhada e valorizada pela
empresa (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008).
3.4.6 Rotatividade organizacional
A rotatividade organizacional, conforme visto no capítulo 2, consiste na
entrada e saída de funcionários de uma empresa, sendo considerada, por diversos
autores, um dos mais importante fenômenos organizacionais (MOBLEY, 1992).
“Eu não tenho isso aqui (alta rotatividade), até porque a quantidade de
empregados que eu tenho é pouca, 120, é pouco. É baixa (a rotatividade).”
(Gestora RH)

Segundo o discurso da gestora de RH, não há um elevado índice de
rotatividade no hotel. Ela associa o número de funcionários a uma baixa rotatividade,
isto é, ela alega que, por ter um número pequeno de funcionários efetivos, a
rotatividade necessariamente é baixa. Porém, não foi encontrado estudos que
sustentem esta justificativa. Também foi informado, pela gestora de RH durante a
entrevista, que o Hotel X não faz mensuração para apurar possíveis índices de
rotatividade, o que mostra que a afirmação dela está baseada apenas na sua
percepção.
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“Aqui, normalmente pelo empregado (o desligamento), por término de
contrato, ou proposta de outra empresa. A gente só manda embora mesmo
o empregado que já passou de todos os limites, de todas as chances. Ele
tem que ser feliz, e nós também, se não, não adianta.” (Gestora RH)

Houve um consenso entre a fala da gestora de RH e o que foi dito pelos exfuncionários. Dentre os cinco ex-funcionários entrevistados, quatro foram por
demissões voluntárias, enquanto apenas um aconteceu involuntariamente. Isso
comprova que a maioria dos desligamentos realizados acontece a pedido do
empregado. Como causa da saída destes funcionários, a própria gestora de RH
também atribui, a muitas destas demissões, à propostas melhores de outras
empresas. Entretanto, por meio das respostas dos entrevistados, observa-se que,
além da causa citada pela gestora de RH, destacam-se outras, como: conflitos
internos, política de recompensas pouco atraentes, padrões de trabalho,
expectativas frustradas, falta de autonomia dos gestores e falta de ética profissional.
De acordo com Lashley e Spolon (2011), os fatores mencionados, configuram-se
como internos e externos à organização e são influenciadores da saída do
colaborador.
Apesar da gestora de RH negar que exista uma alta rotatividade de
funcionários no hotel, todos os cinco ex-funcionários entrevistados, contrariaram o
discurso da gestora, afirmando que a percepção deles é de que havia um entra e sai
constante de funcionários em diversos setores do Hotel X.
“Alguns departamentos têm um índice de rotatividade maior, governança
roda muito, restaurante, cozinha, níveis mais operacionais, eu acho que tem
uma tendência.” (Ex-funcionária 2)

A ex-funcionária 2 apontou os setores mais operacionais como os que
possuem uma maior rotatividade. No relato abaixo ela explica, o porquê, na visão
dela, desta rotatividade ser mais alta em cargos operacionais e expõe sugestões de
melhorias.
“Sim, em geral na hotelaria, eles tem um índice de rotatividade maior. Eu
acho que as pessoas, às vezes, chegam pra trabalhar veem que o ritmo é
maior, mais frenético do que eles estavam esperando, enfim. E, às vezes,
também, a gestão desses departamentos, os gerentes desses
departamentos são pessoas que não estão devidamente preparadas a
ponto de conseguir manter essas pessoas (funcionários) motivadas para
estarem trabalhando. Pois cargos operacionais são cargos que puxam
muito, geralmente, na hotelaria você trabalha seis por um, aquela coisa de
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não ter feriado, não ter fim de semana, então é uma carga que é bem
puxada, não necessariamente você consegue ficar só naquele seu horário
de expediente. A gerência não era devidamente preparada para aquilo,
então, acabava que as pessoas saiam reclamando do gerente. Pessoas
mais preparadas para lidar com isso, de repente, conseguiriam manter uma
equipe e diminuiria um pouco esse índice.” (Ex-funcionária 2)

O relato da ex-funcionária 2 aponta variáveis como a expectativa do
colaborador, já discutida na primeira categoria de análise, e relacionamento dos
funcionários com a gerência dos departamentos em que estão. Para a ex-funcionária
2, os cargos operacionais no hotel exigem mais do funcionário, quanto a carga
horária e ritmo de trabalho, e, que os gerentes, destes departamentos, não estão
devidamente preparados para exercer uma liderança que motive os empregados a
trabalhar. Como sugestão de melhora, a entrevistada acredita que ocupar os cargos
de gerência com pessoas mais qualificadas pode fazer com que as equipes desses
departamentos sintam-se mais confiantes e não saiam da empresa.
"A mão de obra hoje não é boa. E os bons, pulam de galho em galho
(mudam muito), vamos dizer assim, por ofertas melhores. As pessoas não
estão preparadas (qualificadas) e não querem trabalhar a carga horária de
hotel. Hotelaria você trabalha sábado e domingo, e as pessoas não querem
trabalhar nessa época.” (Ex-funcionária 3)

A ex-funcionária 3 fortalece o que foi dito pela ex-funcionária 2, revelando que
existem pessoas que não são aptas a ocupar determinados cargos e aponta
novamente que, a oferta de melhores salários por outras empresas pode influenciar
na saída do empregado da organização.
Indagada sobre a sua opinião a respeito da rotatividade, a ex-funcionária 5
argumenta
“Péssima em todos os sentidos (alta rotatividade). Sobrecarga de quem fica,
ruim para a imagem junto ao mercado e aos clientes, enfim, rotatividade
nunca representa algo positivo.” (Ex-funcionária 5)

A declaração da ex-funcionária 5 mostra os impactos da alta rotatividade no
Hotel X. Como visto no capítulo 1, a imagem da organização fica abalada e a
qualidade do serviço prestado fica comprometida quando não se consegue manter
os empregados na empresa, gerando consequências negativas, como a perda de
clientes e custos organizacionais.
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Quanto a melhorias, existem estratégias que o departamento de gestão de
pessoas do Hotel X podem adotar como forma de reverter esta situação. No entanto,
como visto durante a análise das categorias anteriores, a autonomia da gestora de
RH possui certos limites. Outras sugestões como aumentos salariais, inclusão de
benefício e gerenciamento de conflitos foram mencionadas pelos entrevistados.
Para a ex-funcionária 3, a recompensa financeira não é o elemento mais
importante:
“Ofereceram mais dinheiro, tanto que eu não quis. Acho que o trabalho da
pessoa não é um leilão.” (Ex-funcionária 3)

Porém, na observação da ex-funcionária 3, a remuneração não configura-se
como um elemento que a manteria na empresa, enquanto que para outros exfuncionários sim.
“Acho difícil, porque o dono é um grande problema. Talvez aumento de
salário e benefícios. Mas, nem sei se assim adiantaria.” (Ex-funcionária 5)

O mesmo acontece com a ex-funcionária 5, que apesar de colocar

a

remuneração, como um elemento de retenção, aponta a presença do proprietário um
fator desestimulante.
Portanto, é possível perceber que a gestão de pessoas no Hotel X tem um
longo caminho a percorrer para consolidar uma cultural organizacional, na qual, os
funcionários possam se sentir satisfeitos em relação ao trabalho.

Não há uma

integração entre o departamento de RH e os funcionários, faltam estratégias
motivacionais, os salários são baixos e as pessoas permanecem pouco tempo na
função (ver figura 6). E por mais que esses problemas sejam percebidos pelo
departamento de RH, nada está sendo feito. Desta forma, a tendência da
rotatividade é apenas persistir em graus elevados e prejudiciais à organização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo principal investigar as principais causas
da rotatividade de funcionários em um hotel de luxo na cidade do Rio de Janeiro.
Para o alcance deste objetivo central foi necessário: a) Obter informações sobre a
empresa adotada como objeto de estudo; b) Compreender a atuação do
departamento de gestão de pessoas na organização investigada; c) Identificar a
natureza do desligamento do funcionário (voluntário/involuntário); d) Compreender
as razões que acarretaram o desligamento do funcionário.
Para o cumprimento do primeiro objetivo recorreu-se a conteúdos publicados
em mídia sobre o estabelecimento investigado, além de materiais de divulgação
produzidos pelo próprio hotel. Essas informações permitiram compreender, de
maneira geral, o objeto investigado.
O segundo objetivo foi alcançado por meio da realização das entrevistas, na
qual contemplavam perguntas referentes aos vários processos desenvolvidos pelo
departamento de gestão de pessoas. Foi possível conhecer o sistema de
recompensas, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, entre outras
funções praticadas no hotel.
O terceiro objetivo também foi alcançado com a realização das entrevistas.
Os sujeitos foram indagados sobre a natureza do desligamento. Finalmente, o último
objetivo específico foi atingido com as análises dos relatos dos entrevistados, na
qual emergiram categorias que expressavam as principais causas do desligamento
do hotel.
Os principais resultados revelaram que os ex-funcionários entrevistados
tiveram suas expectativas frustradas em algum momento, desde o ingresso até à
saída

da

organização.

Essas

expectativas

relacionam-se

a

recompensas,

relacionamento com colegas e superiores, funções do trabalho e escalas de
trabalho. Quando não correspondidas, constituem um elemento desmotivador.
O Hotel X possui um departamento de gestão de pessoas amador. No qual
algumas das funções essenciais para o seu funcionamento e saúde organizacional,
como, avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento, não são
praticadas pela empresa. Enquanto outras, como recrutamento e seleção, são
praticadas, porém, de maneira informal e inadequada para os padrões de serviços
que o hotel preza, equivalentes ao da hotelaria de luxo.
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O departamento de RH, possui somente uma funcionária, que fica
responsável por todos os processos e trâmites do departamento, gerando uma
sobrecarga de trabalho, o que compromete a sua atuação. Além deste fator, a
constante presença e interferência do proprietário do hotel, cria um ambiente de
tensão para gerentes e funcionários. O ambiente de trabalho revelou-se um
elemento positivo, capaz de manter os colaboradores na empresa. No entanto,
existem conflitos entre funcionários que, por sua vez, são mal geridos pelo hotel,
propiciando situações de desconforto entre as pessoas da organização.
Observou-se também que a política de recompensas do hotel não é capaz de
atrair e reter funcionários, pois está abaixo do que é oferecido pelas empresas
concorrentes. Em razão dessa disparidade com o que é praticado na concorrência, a
maioria dos funcionários mostrou-se insatisfeita, tanto pelo que é oferecido em
termos remuneração financeira, salário e benefícios, quanto pelas não-financeiras,
que não são comuns na rotina dos empregados.
O sentimento de valorização e desvalorização foi percebido no discurso dos
ex-funcionários e da gestora de RH. Apesar do Hotel X reconhecer a importância
dos empregados como elemento fundamental para o funcionamento da empresa,
não são aplicadas estratégias motivacionais. Levando-se essa questão em
consideração, a maior parte dos entrevistados não sentem-se reconhecidos na
empresa pelo trabalho que desempenham.
A rotatividade de funcionários é um tema complexo no Hotel X. A gestora de
RH afirma não ter uma rotatividade em índice elevado, mas não possui dados e
registros precisos, já que não é feito nenhum tipo de mensuração. Contrariando o
que foi dito pela gestora de RH, os ex-funcionários acreditam que o entra e sai de
pessoas é constante na organização. Esta rotatividade está relacionada a diversos
fatores, de caráter interno e externo à organização. Como visto na análise das
categorias analisadas anteriormente, pode-se associar a rotatividade no Hotel X à
diversas causas.
Esta pesquisa contribuiu para a identificação das causas de rotatividade de
funcionários em um hotel de luxo. Esta descoberta é importante, pois a rotatividade
de funcionários é uma característica dos empreendimentos hoteleiros, que apesar
de perceberem esse fenômeno na organização, muitas vezes não tem ciência dos
impactos que um elevado índice de rotatividade gera na empresa. Além dos custos
organizacionais, há um comprometimento na qualidade dos serviços oferecidos.
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Este trabalho também se faz interessante, pois as pessoas na organização,
isto é os funcionários, são sinônimo de vantagem competitiva sustentável, e devem
ser vistas pelas empresas como parte integrante do seu sucesso. A valorização e
satisfação dos colaboradores são essenciais para garantir diferencial competitivo no
mercado. A gestão de pessoas precisa estar aliada às estratégias organizacionais, e
não ser vista como um elemento isolado.
As limitações deste trabalho consistiram em não se ter acesso a documentos
da organização referentes à gestão de pessoas, pois nenhum dado foi fornecido
para verificação. Uma entrevista com a diretora geral do hotel foi cogitada, mas não
foi possível ter acesso a ela.
Por fim, vale ressaltar sugestões de pesquisas para contribuir com estudos na
área de gestão de pessoas, no turismo e na hotelaria. Uma delas é verificar quais a
serem tomadas para a diminuição da rotatividade de funcionários e como elas
podem se integrar com as estratégias organizacionais. Essa pesquisa seria
interessante, pois, muitos administradores não tem conhecimento de como
solucionar esta questão.
Outras sugestões seriam: verificar se o motivo do desligamento se relaciona
com o gênero do funcionário; identificar quais os setores do hotel são mais afetados
pela rotatividade.
Conclui-se que a rotatividade de funcionários nas organizações precisa ser
melhor compreendida, e que os funcionários não sejam vistos apenas como custos
e, sim, como o capital intelectual, que participa dos processos e agrega valor a
empresa. Sendo assim, a gestão de pessoas precisa estar presente de forma
estratégica, tendo um papel decisório na intermediação das necessidades dos
funcionários e da organização.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista gestor RH
BLOCO 1 – Informações pessoais
1. Nome:
2. Idade:
3. Formação:
4. Cargos que ocupa:
5. Tempo de permanência na empresa:
BLOCO 2 – Informações gerais sobre a empresa
6. Conte um pouco sobre a empresa.
7. Como é a estrutura do hotel? É dividido em quantos departamentos?
8. Qual é a missão e visão do hotel?
9. Quais são os valores do hotel?
10. Como você analisa o setor de turismo no Brasil, nos dias atuais?
11. Quais são as estratégias adotadas pelo hotel para sobreviver no mercado atual?
BLOCO 3 – Aspectos específicos sobre o departamento de Gestão de Pessoas
12. Fale sobre a atuação do departamento de gestão de pessoas.
13. Como é a relação entre os funcionários? E a relação entre funcionários e
gestores? Existem conflitos pessoais? Como são gerenciados?
14. De maneira breve, conte como é realizado os processos seletivos.
15. No processo seletivo, vocês procuraram esclarecer ao candidato o quanto ele irá
receber, caso seja admitido?
16. Como é a política de recompensas (salário + remuneração variável +
benefícios)?
17. Quanto ao salário, avalia-se o cargo ou as qualificações?
18. Existe remuneração variável? De que tipo?
19. São oferecidos quais benefícios? Os funcionários valorizam esses benefícios?
20. Utiliza-se recompensas não financeiras? (elogios, ingressos para teatro,
celebrações...)
21. Você acredita que a política de recompensas é compatível com o que é
oferecido no mercado?
22. Os funcionários são treinados? Em caso positivo, de que forma?
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23. Os funcionários são avaliados? Em caso positivo, de que forma?
24. Existe plano de carreira? Em caso positivo, como funciona?
25. Na sua opinião, o que motiva os funcionários?
26. Quais são as estratégias motivacionais adotadas pela empresa?
BLOCO 4 - Aspectos sobre rotatividade
27. Qual a importância do funcionário para a organização? Valoriza-se empenho,
esforço, dedicação?
28. Você considera o ramo hoteleiro um ramo de alta rotatividade?
29. Tratando especificamente do hotel, como está o índice de rotatividade da
empresa? O hotel faz

uma mensuração?

30. Em caso de absenteísmo, como a empresa se posiciona?
31. O hotel se preocupa em controlar a rotatividade?
32. O desligamento costuma acontecer por desejo do funcionário ou da empresa?
33. Qual é a sua opinião sobre a rotatividade?
34. Você acredita que rotatividade aumenta os custos organizacionais?
35. Quando uma pessoa é demitida, é realizada uma entrevista de demissão com a
finalidade de apresentar as causas do desligamento?
36. O que você acredita ser capaz de reter um funcionário?
37. Você tem sugestões para reduzir o índice de rotatividade do hotel?
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista ex-funcionários
BLOCO 1 – Informações pessoais
1. Nome:
2. Idade:
3. Formação:
4. Cargos que ocupou:
5. Tempo de permanência na empresa:
6. Data de demissão:
BLOCO 2 – Pré-contratação
7. Você já tinha trabalhado no setor hoteleiro? Identifica-se com esse ramo?
8. O que te motivou a trabalhar na organização “x”?
9. No momento do ingresso na organização, quais eram as suas expectativas?
(ambiente de trabalho; flexibilidade; carga horária; recompensas; plano de carreira;
treinamento; avaliação).
10. Como foi o processo seletivo?
11. Quais foram as principais competências exigidas na seleção?
12. No processo seletivo foi esclarecido o quanto você iria receber?
13. Qual era a sua carga horária?
BLOCO 3 – Informações referentes ao período de trabalho
14. Como você avalia a atuação do departamento de gestão de pessoas?
15. Como você avalia o ambiente de trabalho?
16. Como era a relação entre os funcionários? E a relação entre funcionários e
gestores? Existam conflitos pessoais? Como eram gerenciados?
17. Como você avalia a política de recompensas (salário + remuneração variável +
benefícios)?
18. Existia remuneração variável? De que tipo?
19. Eram oferecidos quais benefícios? Como você os avalia?
20. Utilizava recompensas não financeiras? (elogios, ingressos para teatro,
celebrações...). Em caso positivo, qual é a sua opinião sobre elas?
21. Você acredita que a política de recompensas é compatível com o que é
oferecido no mercado?

73

22. Os funcionários eram treinados? Em caso positivo, de que forma? Como você
avalia?
23. Os funcionários eram avaliados? Em caso positivo, de que forma? Como você
avalia?
24. Existia plano de carreira? Em caso positivo, como funcionava? Você progrediu
na empresa?
25. Em sua opinião, o que é capaz de motivar um funcionário?
26. A empresa aplicava estratégias motivacionais?
27. Você se sentia valorizado na empresa?
28. Por qual razão você se desligou da empresa? Foi por vontade própria ou da
empresa?
29. Fale sobre o seu processo de demissão.
30. Houve uma entrevista de demissão? Foram apresentadas as razões para a
demissão? Você concordou? (caso de demissão involuntária).
31. Tratando especificamente do hotel, qual é o índice de rotatividade da empresa?
O hotel faz

uma mensuração?

32. Em caso de absenteísmo, como a empresa se posicionava? Havia flexibilidade?
33. Você acredita que o hotel procura controlar a rotatividade?
34. Como você avalia a rotatividade para a empresa?
35. Você tinha intenção de permanecer na organização por mais tempo? Quanto?
36. O que “segura” um funcionário na organização?
37. Você tem sugestões para reduzir o índice de rotatividade?
BLOCO 4 - Pós-desligamento
38. Como você analisa o setor de turismo no Brasil, nos dias atuais?
39. Você considera o ramo hoteleiro um ramo de alta rotatividade? Por quais
razões?
40. Pensa em continuar trabalhando no ramo?
41. Trabalharia nesta empresa novamente?

