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RESUMO 

 

 

As organizações são unidades sociais intencionalmente construídas e reconstruídas 

que buscam atingir objetivos específicos. O comportamento de um indivíduo é 

definido a partir de características ambientais (adquiridas) e características 

hereditárias (genéticas), esse comportamento irá balizar as suas necessidades que 

podem ser satisfeitas, frustradas ou compensadas. A ausência de material que trate 

da satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho de maneira empírica, foi um 

dos maiores incentivadores desse trabalho. Nesse sentido, o objetivo geral dessa 

pesquisa é analisar o papel da satisfação dos funcionários no desempenho do hotel, 

baseado em estudo de caso realizado em Hotel X. Consideramos as teorias 

motivacionais de Maslow, Herzberg, McGregor e Vroom como referência para o 

entendimento dos fatores que conduzem à satisfação no trabalho e utilizamos as 

plataformas de avaliação online TripAdvisor, Booking e Expedia como métricas de 

análise de desempenho do hotel. Assim, superando a ausência de material que 

tratasse da satisfação do funcionário em ambiente de trabalho de maneira prática, 

desenvolvemos uma análise tendo como referência o Hotel X, seus funcionários e a 

sua cultura organizacional que demonstrou que a satisfação do funcionário do Hotel 

X foi imperativa para o seu bom desempenho desde sua abertura. 

 

Palavras-chave: estudo de caso; motivação; teorias motivacionais; hotelaria; fatores 

motivacionais; cultura organizacional; satisfação. 
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ABSTRACT 

 

 
Organizations are intentionally built and rebuilt social units that seek to achieve specific 

goals. An individual's behavior is defined from environmental characteristics (acquired) and 

hereditary characteristics (genetic), this behavior will mark out their needs that can be met, 

frustrated or compensated. The absence of material that deals with employee satisfaction in 

the work environment in an empirical way, was one of the greatest motivators of this work. In 

this sense, the general objective of this research is to analyze the role of employee 

satisfaction in hotel performance, based on a case study carried out in Hotel X. We consider 

the motivational theories of Maslow, Herzberg, McGregor and Vroom as reference for the 

understanding of the factors which lead to job satisfaction and we use the online evaluation 

platforms TripAdvisor, Booking and Expedia as metrics for hotel performance review. Thus, 

overcoming the absence of material that deals with employee satisfaction in the workplace in 

a practical way, we developed an analysis with reference to the Hotel X, its employees and 

its organizational culture which demonstrated that the employee satisfaction of the Hotel X 

was imperative for its good performance since its opening. 

 

Key words: case study; motivation; motivational theories; hospitality; motivational factors; 

organizational culture; satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação 

 

 

De acordo com Castelli (2002), o hotel pode ser entendido como 

estabelecimento comercial de hospedagem, responsável por oferecer aposentos 

mobiliados, com banheiro privativo para ocupação permanente ou temporária, que 

também oferta serviço de alimentação, além de demais serviços inerentes à 

atividade hoteleira. Já a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, estabelece que 

meios de hospedagem são empreendimentos ou estabelecimentos destinados a 

prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência 

individual e de uso exclusivo do hóspede, mediante a adoção de instrumento 

contratual e cobrança diária (BRASIL, 2008). 

No entanto, para que funcionem a contento, estas empresas necessitam de 

pessoas para prestar os serviços necessários. Assim, para Chiavenato (2003), os 

Recursos Humanos (RH) podem ser entendidos como uma área interdisciplinar que 

tem a capacidade de envolver inúmeros conceitos oriundos de diversas áreas; de 

acordo com ele a eficácia das pessoas pode ser medida pelos resultados que elas 

alcançam. Por sua vez, Freitas (1991) entende o RH como mantenedor da cultura 

organizacional promovendo a aceitação, consolidação, manutenção e mudanças 

culturais. 

Nesse trabalho ainda utilizaremos o conceito de cultura organizacional de 

Freitas (1991): entendido como um modelo de pressupostos básicos que pode ser 

utilizado no processo de aprendizagem para lidar com questões de adaptação 

externa e integração externa. No momento que esses pressupostos estão em pleno 

funcionamento são passados para os demais membros da organização como 

referência para a percepção, entendimento e relacionamento no que diz respeito aos 

problemas. 

No que diz respeito ao clima organizacional, podemos entender como: 

 
...o conjunto de sentimentos predominantes numa determinada empresa e, 
envolve a satisfação dos profissionais tanto com os aspectos mais técnicos 
de suas carreiras e trabalho quanto aspectos afetivos/emocionais, refletindo 
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em suas relações com os colegas de trabalho, com os superiores e com os 
clientes de modo geral. É a tendência de percepção que os membros de 
uma organização possuem a respeito de seu grau de satisfação em relação 
ao conjunto ou a determinada característica desta organização 
(CHIAVENATO, 1997, p. 126) 
 

 

Por fim, podemos entender o clima organizacional como um indicador das 

necessidades de mudança na empresa, uma vez que pode ser percebido como 

satisfatório ou insatisfatório. Nesse sentido, o presente estudo busca identificar a 

importância da satisfação dos funcionários para o bom desempenho do 

empreendimento, com base em um estudo de caso realizado no Hotel X. Para tanto, 

apresentar-se-á as teorias motivacionais de Abraham Maslow, Frederick Herzberg, 

Douglas McGregor e Victor H. Vroom. Apresentar-se-á, ainda, através de estudo de 

caso, uma relação entre os fatores motivacionais e os benefícios oferecidos pelo 

Hotel X aos seus funcionários e como essas questões influenciam no desempenho 

da empresa. A métrica que será utilizada para mensurar o desempenho da empresa 

serão os reviews 1do Hotel X em plataformas de avaliação online. Por fim, realizar-

se-á uma entrevista com o gerente de treinamento do Hotel X, integrante do setor de 

RH da empresa, visando estabelecer as conexões existente estre todos estes 

elementos. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar o papel da satisfação dos funcionários no desempenho do hotel, baseado 

em estudo de caso realizado em Hotel X. 

 

                                                            
1 Review é uma análise crítica de projeto, processo, contrato, requisito ou qualquer outro elemento 
que possa ser alvo de uma avaliação técnica. Ganhou popularidade na internet a partir do momento 
em que especialistas e semiespecialistas passaram a publicar análises críticas em sites, blogs e 
redes sociais. Disponível em: https://www.tracto.com.br/o-que-e-review/. Último acesso: 7 de jul 2019. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Apresentar as diferentes correntes de teorias motivacionais defendidas por Abraham 

Maslow, Frederick Herzberg, Douglas McGregor e Victor H. Vroom. 

 

Descrever os fatores motivacionais que podem influenciar a performance dos 

funcionários do Hotel X. 

 

Identificar a importância dos sites de avaliação online como referencial qualitativo do 

desempenho do Hotel X. 

 

Apresentar, através do estudo de caso, a relação entre a performance dos 

funcionários e o desempenho do Hotel X. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

A ausência de trabalhos que tratem da satisfação dos funcionários no 

ambiente de trabalho sob um aspecto prático, foi um dos maiores incentivadores 

dessa análise. É comum o desenvolvimento de trabalhos que tratam de satisfação e 

motivação em uma ótica abstrata, não sendo aplicado de forma empírica nos 

ambientes de trabalho analisados. Os trabalhos disponíveis acerca do desempenho 

dos hotéis geralmente são feitos em uma perspectiva quantitativa, mensurando de 

forma automatizada e matemática essas performances. A vivência no ambiente de 

trabalho também foi um motivador que nos levou a perceber a necessidade de uma 

nova perspectiva no que diz respeito ao estabelecimento da relação entre a 

satisfação do funcionário e o desempenho do Hotel X. 
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1.4 Metodologia 

 

 

1.4.1 Tipo de Estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa quanti-quali:  uma parte é descritiva, qualitativa, 

onde foi realizada revisão narrativa de literatura de publicações científicas em 

periódicos e livros, referentes à conceituação de motivação, tipos de motivação, 

teorias da motivação, assim como a importância da motivação no ambiente 

organizacional. Além da revisão bibliográfica do tema proposto, também foi realizado 

estudo de caso no Hotel X, assim como da bandeira em que ele opera, através da 

observação diária, entrevista semiestruturada e análise das políticas organizacionais 

da empresa. 

No que diz respeito a escolha dos sites de avaliação que foram utilizado 

como métrica do desempenho do Hotel X a pesquisa em questão enquadrasse no 

viés quantitativo de tipo de estudo, uma vez que foi utilizado pesquisa de valor e 

significância de mercado para definir quais sites seriam empregados na pesquisa e 

os próprios sites utilizam de pesquisa quantitativa (número de avaliações) para 

definir a classificação dos meios de hospedagem.  

 

 

1.4.2 Tratamento dos dados 

 

 

Após identificar os artigos científicos e livros relacionados ao tema proposto, 

serão avaliados os títulos e resumos, de modo a selecionar o material que fará parte 

do marco teórico. 

O material que atender ao objetivo do estudo será elencado e registrado de 

acordo com os seus dados de identificação, objetivos, características metodológicas, 

resultados e conclusões. 

No que diz respeito aos dados adquiridos no estudo de caso, esses serão 

utilizados como modelo referencial no que tange ao relacionamento do marco teórico 

com a questão prática. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Segundo Walker (2002), as principais tendências na exploração da atividade 

hoteleira para o aprimoramento dos produtos e serviços ofertados envolvem a 

abertura para novos gerenciamentos – uma estrutura administrativa capaz de 

adaptar-se às mudanças aceleradas que vêm ocorrendo nas funções de gerência 

tradicionais – e a consolidação, que acompanha o processo de amadurecimento de 

qualquer atividade industrial, no caso da indústria hoteleira significaria a junção de 

corporações da área.  

Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), 

...os clientes não compram produtos ou serviços, eles buscam satisfazer 
suas necessidades e desejos. O valor reconhecido pelo cliente é a 
avaliação dos benefícios agregados pelos serviços ou produtos adquiridos 
em relação a essas necessidades e desejos. Assim, as empresas estão 
constantemente buscando aumentar o valor de seus serviços e produtos, 
aprimorando seus benefícios ou diminuindo seus custos. (SHETH; MITTAL; 
NEWMAN. 2001, pág. 327) 

 

A partir desse contexto entende-se a importância de impressionar o 

hóspede, de encantá-lo com algo que supere suas expectativas prévias em relação 

ao que seria consumido. Trabalhar não apenas com aquilo que já é esperado para 

atingir o hóspede, a fim de gerar uma experiência, uma junção de boas emoções 

que tem relação com aquele produto/serviço que foi ofertado pelo hotel. Ainda na 

referência dos autores supracitados pode-se contextualizar essas emoções como “... 

a consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por uma 

resposta comportamental, juntamente com a avaliação do significado de ambas”. 

(SHETH; MITTAL; NEWMAN. 2001, pág. 338) 

Entende-se que essas emoções também podem ser negativas, o que 

afastará o hóspede/cliente do estabelecimento que o proporcionou tais emoções. Já 

no caso de cumprimento dos objetivos – e superação destes – as emoções serão 

positivas, gerando motivaçõesde aproximação e repetição de compra. De acordo 

com Naoum (apud Petrocchi, 2002) os estabelecimentos hoteleiros têm sua 

sobrevivência ligada diretamente ao contato com o hóspede, seus desejos e suas 
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expectativas. Os clientes satisfeitos poderão se hospedar repetidas vezes no mesmo 

lugar, buscando encontrar o mesmo padrão de serviços recebidos na última 

hospedagem.  

Do entendimento de Oliver (1997), a satisfação ocorre quando o produto ou 

serviço oferece um nível prazeroso de preenchimento relacionado ao consumo. 

Complementando esse pensamento Naoum (apud Borges, 2005) sugere que a 

satisfação é determinada pelos níveis das expectativas anteriores, do desempenho 

do produto e da confirmação positiva ou negativa das expectativas durante o 

consumo. Incluindo pensamento de Fornell et al (1992) o cliente não precisa estar 

satisfeito completamente para tornar-se um cliente fiel, porém, um cliente satisfeito 

possivelmente será um cliente fiel. Percebe-se então a necessidade de estabelecer 

relações entre a qualidade do produto/serviço para com a satisfação e fidelidade do 

hóspede/cliente, associados à lucratividade do hotel. Destacamos nesse trabalho 

que a satisfação do funcionário é elemento fundamental para um bom desempenho 

da atividade hoteleira, uma vez que o funcionário é o principal agente de 

comunicação entre a instituição organizacional e o cliente final. Nesse sentido, 

apresentamos a seguir as correntes teóricas que tratam das teorias motivacionais 

que serão utilizadas como referência para análise do nosso estudo de caso. 

 

 

2.1 Teorias Motivacionais 

 

 

2.1.1 Abraham Maslow: Hierarquia das Necessidades 

 

 

Abraham Maslow, psicólogo americano, é responsável pelo desenvolvimento 

da famosa Hierarquia das Necessidades. De acordo com o teórico, o ser humano 

deve preencher as suas necessidades em uma escala crescente e diretamente 

relacionada, uma vez que ao desenvolver a sua teoria em um formato de pirâmide, é 

necessário a satisfação do primeiro estágio para que seja possível alcançar o 

degrau seguinte. Abaixo iremos apresentar a pirâmide conforme proposta por 

Maslow (1970), em que são definidas as necessidades de acordo com sua ordem 

hierárquica. 
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Figura 1: Pirâmide das Necessidades de Maslow 

Fonte: Banco de Imagens Google 

 

Segundo Maslow essas necessidades são divididas em duas grandes 

categorias: necessidades primárias e necessidades secundárias. As necessidades 

primárias são aquelas relacionadas a fatores higiênicos que levam à desmotivação 

no caso de não serem alcançadas; por outro lado, as necessidades secundárias são 

aquelas que levam diretamente à motivação. 

As necessidades fisiológicas são aquelas que consideram o ser humano 

como ser biológico; como manter-se vivo, respirar, comer, beber, etc. No trabalho, 

diz respeito a horários flexíveis, intervalos de trabalho, conforto físico, entre outros. 

As necessidades de segurança são aquelas que dizem respeito ao “sentir-se 

seguro”; não diz respeito apenas à segurança física, do ponto de vista do trabalho 

está relacionada à estabilidade no emprego, remuneração e benefícios e local de 

trabalho seguro. As necessidades fisiológicas e de segurança são aquelas 

consideradas como necessidades primárias. A seguir apresentaremos as definições 

das necessidades secundárias. 

As necessidades sociais são todas aquelas que estão relacionadas ao 

convívio social do indivíduo, seja com família, amigos, comunidade. No trabalho 

essa necessidade reflete nos laços de amizade com colegas, interação com clientes 

e chefe amigável. 

As necessidades de estima podem ser divididas em duas categorias: o 

reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos e o reconhecimento dos 

outros da nossa capacidade de adequação. De maneira geral pode ser definida 
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como a necessidade de sentir-se digno, respeitado pelos outros e por si mesmo. Do 

ponto de vista do trabalho: responsabilidade pelos resultados, promoções na 

carreira, feedback e reconhecimento profissional. 

As necessidades de autorrealização também são conhecidas como 

necessidades de crescimento. Dentro da necessidade de realização estão o 

aproveitamento do próprio potencial, fazer o que gosta, ser o que se pode ser. No 

trabalho diz respeito aos desafios, autonomia, trabalho criativo e influência nas 

decisões. 

Conforme afirmamos anteriormente, para que seja alcançada uma nova 

etapa, é necessário que a etapa anterior esteja satisfeita, mesmo que de forma 

parcial. Isso ocorre porque uma vez que a necessidade está satisfeita, ela deixa de 

ser o motivador daquela pessoa, e isso abre espaço para que uma nova 

necessidade tenha destaque como motivação. Os quatro primeiros níveis destas 

necessidades podem ser satisfeitos por questões extrínsecas ao indivíduo, não 

apenas por sua vontade; por outro lado, a necessidade de autorrealização nunca é 

satisfeita completamente, e quanto mais ela é saciada, mais ela aumenta. 

A seguir trataremos da Teoria dos Dois Fatores desenvolvida por Frederick 

Herzberg, que também faz uma distinção entre fatores higiênicos e motivacionais. 

Entretanto, ao contrário de Maslow, que analisou a satisfação das necessidades das 

pessoas em diversas áreas de suas vidas, Herzberg foi pioneiro na aplicação do 

estudo do comportamento e da motivação das pessoas dentro do ambiente de 

trabalho, especificamente. 

 

 

2.1.2 Frederick Herzberg: Teoria dos Dois Fatores 

 

 

Em sua “Teoria dos Dois Fatores”, Frederick Herzberg buscou identificar os 

fatores que causavam a insatisfação e a satisfação dos funcionários em determinado 

ambiente de trabalho. Seu trabalho foi desenvolvido através de entrevistas 

realizadas com funcionários de diversas áreas na região industrial de Pittsburgh. Em 

sua pesquisa Herzberg (1959) identificou que existem dois fatores relacionados à 

satisfação do funcionário: higiênicos e motivacionais. 
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Os fatores higiênicos são aqueles necessários para que o funcionário não 

fique insatisfeito. Dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho, 

incluindo também questões relativas a benefícios, salário, políticas da organização, 

etc. Esses fatores, entretanto, não são capazes de fazer com que o funcionário se 

sinta completamente satisfeito. A ausência desses fatores desmotiva, mas a sua 

presença não é necessariamente elemento motivador. 

Os fatores motivacionais são, por outro lado, intrínsecos, estão dentro da 

pessoa ou cargo, é uma característica própria ou íntima. São comumente chamados 

de fatores satisfacientes, a sua presença é responsável por produzir motivação, mas 

por outro lado, a sua ausência não produz satisfação. Portanto, os fatores 

motivacionais dizem respeito ao conteúdo do cargo, ao que o funcionário faz e 

desempenha na organização. 

Portanto, podemos entender que Herzberg conclui que os fatores que 

levam à insatisfação profissional nada têm a ver com àqueles que influenciavam na 

produção da satisfação. Consideramos que essa teoria foi um marco na avaliação 

da satisfação e motivação no ambiente de trabalho. 

Abaixo apresentamos um quadro-resumo com os fatores considerados na 

teoria de Herzberg (1959). 

 

 

Quadro 1: Resumo Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

Fonte: MIMEO 

 

Por fim, destacamos que em seu trabalho Herzberg observou que os fatores 

que causam a insatisfação dos funcionários são puramente ambientais, e não dizem 

respeito à tarefa desempenhada. Esses fatores dizem respeito à natureza das 

relações interpessoais, condições do ambiente de trabalho, salário, entre outros. 
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A esses todos, Herzberg considera como fatores que, se melhorados, 

apenas evitam a insatisfação, mas não são potenciais criadores de satisfação dos 

empregados. Esses eram os fatores até então considerados como os únicos a 

serem tomados em consideração quando o assunto era a motivação dos 

funcionários. Herzberg, no entanto, considera outros como reais fatores 

motivacionais, capazes de assegurar satisfação ao trabalhador. 

 

 

2.1.3 Douglas McGregor: Teoria X e Y 

 

 

De acordo com Douglas McGregor, no desenvolvimento da sua Teoria X e 

Y, existem dois perfis de personalidade e comportamento de funcionários. São 

considerados dois conceitos antagônicos que buscam analisar as relações entre 

funcionários e empresas. Em grande parte dos casos são aspectos que os 

indivíduos não têm a percepção da sua existência intrínseca. 

Nesse sentido, McGregor (1966) coloca que a Teoria X, de maneira geral, 

diz: “O trabalho em si é desagradável para a maioria das pessoas.” Também 

conhecida como a “Hipótese de mediocridade das massas”, essa linha de 

pensamento assume que os funcionários são inerentemente preguiçosos e evitam o 

trabalho e, de maneira geral, não gostam do trabalho. Em determinadas situações 

alguns indivíduos só trabalham sob grande pressão, não se esforçam e têm 

preferência por serem dirigidos. 

Como afirmado anteriormente, de maneira extremamente antagônica, a 

Teoria Y tem como entendimento: “O trabalho é tão natural como o lazer, se as 

condições forem favoráveis.” Os funcionários são motivados pelo máximo esforço 

demandando uma participação maior nas decisões inerentes ao seu trabalho. 

Podemos definir como os princípios básicos da Teoria Y (i) tanto esforço físico como 

mental são tão naturais quanto àqueles empregados nos momentos de lazer; (ii) 

alcançar os objetivos da empresa é uma questão relacionada às recompensas 

associadas e não ao estrito controle de punições; (iii) procurar a responsabilidade do 

trabalho é um objetivo, e não uma consequência. 

É importante destacar que, de maneira geral, McGregor coloca que, sob 

condições adequadas de trabalho, as pessoas, e não necessariamente todas, 
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poderiam se dedicar muito mais ao que fazem, com maior motivação, 

comprometimento e engajamento. Dessa forma, podemos concluir que a motivação 

advém de anelos internos, brota ou floresce das pessoas. Por natureza, todo ser 

humano é um ser motivado, e essa motivação faz parte das pessoas. O problema, 

no entanto, é que nem sempre a motivação se volta para o trabalho; na maioria das 

situações essa se apresenta em mobilizações antiorganizacionais. 

Por fim, concluímos que na Teoria X há um menor esforço pelo indivíduo 

demandando um constante acompanhamento por parte do líder. Por outro lado, na 

Teoria Y o indivíduo é motivado pelo máximo esforço com uma demanda em maior 

participação nas decisões e negociações que dizem respeito ao trabalho. 

Ressaltamos que a Teoria X não pode ser considerada como antítese da Teoria Y, 

mas apenas como teorias diferentes; Podemos entender como teorias que não são 

paralelas, possuem direções diferentes mas que apesar disso ainda se afetam.  

 

 

2.1.4 Victor H. Vroom: Teoria da Expectativa 

 

 

Por fim, façamos uma análise da Teoria da Expectativa de Vroom (1964) em 

que ele estabelece uma relação entre desempenho e recompensa, afirmando que 

para que um indivíduo esteja motivado a realizar algo ele tem a necessidade de 

acreditar que o seu desempenho será bem avaliado e, por consequência, seu bom 

desempenho se resultará em gratificações que atenderão objetivos pessoais.  

Para o autor as variáveis Expectativa, Instrumentalidade e Valência são 

aquelas alternativas que se postam à frente do indivíduo como escolhas possíveis. 

Por Expectativa a pessoa entende como uma análise entre probabilidade e obtenção 

de determinados resultados baseados em comparação a determinado esforço 

necessário. De maneira geral, pode ser simplificada como “se eu trabalhar mais, 

então esse será o meu melhor resultado alcançado”. 

De maneira simplificada, entendemos Instrumentalidade como “O que eu 

ganho com isso?” ou, a percepção de recompensa que um indivíduo possui ao 

atingir determinado resultado. A ideia de recompensa pode ser apresentada sob 

diferentes formas, desde um aumento salarial ou promoção, a questões mais 

simples como o reconhecimento de um bom trabalho que venha a ser analisado 
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como um senso de realização; destacamos que se o desempenho não for fator que 

influencie a instrumentalidade, esse não terá efeito sob a mesma. 

Por último o autor analisa a questão da Valência: também conhecida como o 

valor que o indivíduo irá atribuir para as recompensas; ou seja, objetivos individuais 

e desejos possuem níveis de importância específicos para cada indivíduo, assim 

determinada recompensa pode ou não funcionar como fator motivacional para uma 

pessoa. De maneira simplificada, a valência pode ser entendida como a balança 

entre prós e contras que um indivíduo percebe ao analisar uma conquista. 

Entendemos, portanto, que objetivos e desejos individuais são classificados em grau 

de importância de forma a ilustrar como aquele desejo influi na motivação do 

indivíduo. 

Nesse sentido, ao passo que Maslow e Herzberg fazem uma análise da 

relação entre as necessidades internas do indivíduo e o esforço empreendido para 

cumpri-las, Vroom, por sua vez, entende que a motivação de uma pessoa é formada 

pela conexão entre esforço, desempenho e recompensa. 

 

 

2.2 Sites de Avaliação Online como Referencial Quantitativo de Desempenho 

 

 

A satisfação do hóspede está ligada ao produto consumido e a valores 

imateriais e expectativas prévias ao consumo. Durante e após o consumo as 

expectativas podem ou não se confirmar – e em alguns casos, serem superadas. No 

caso do pós-venda, ou seja, tudo aquilo que segue o consumo do hospede após sua 

saída do hotel, Inglis (2002) sugere que cada vez mais o serviço pós-venda é 

reconhecido como parte integrante da cadeia de valor. Ele cria valor econômico, 

uma vez que frequentemente representa melhor oportunidade de maior margem de 

lucro. Também mostra ser um excepcional mecanismo para reunir informações 

sobre os clientes e acompanhar o desempenho dos produtos. E, quando ajustado 

apropriadamente, serve de plataforma sobre a qual as empresas podem alimentar 

fortes e crescentes relacionamentos com seus mais desejados clientes – os 

lucrativos. O pós-venda nesse sentido, pode ser utilizado pelos meios de 

hospedagem como um diferencial, uma forma de continuar propagando as boas 

experiências e emoções vividas pelo hóspede em seus estabelecimentos. 
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Um hóspede insatisfeito tem uma maior tendência a recorrer à concorrência 

do que um que esteja satisfeito e realizado em relação ao produto/serviço 

consumido. Isso cria um ambiente altamente competitivo dentro da indústria 

hoteleira, fazendo com que os meios de hospedagem busquem estratégias capazes 

de contribuir efetivamente para criação de vantagens competitivas. Para a criação 

de tais vantagens é interessante reconhecer o cliente (público-alvo) a ser atingido, 

analisando Lara (2001), o principal é ter de modo claro para a empresa as 

expectativas, os desejos e os receios daquele que consome seu produto.  

Hoje, o cliente não só expressa sua satisfação/insatisfação sobre determinado 

serviço para seu núcleo familiar e amigos, ele tem o poder de externalizar para todo 

o mundo através de OTRs (Online Travel Reviews2), sites especializados em 

viagens, reservas de hotéis e etc. Dentre as plataformas mais conhecidas citamos: 

TripAdvisor3/4, Booking5/6 e Expedia7/8. A TripAdvisor é uma empresa de pesquisa 

de viagem online em sua essência; o foco principal dessa plataforma são as 

avaliações e opiniões da sua comunidade de usuários Além das reviews 

relacionadas a destinos e acomodações, também é possível encontrar informações 

acerca de restaurantes, atividades disponíveis e atrações turísticas. É uma marca 

norte-americana com versões do site disponível em 34 países, incluindo a China 

(FORBES, 2019)9. 

A Booking Holdings, Inc. é uma empresa de viagem online que fornece 

informações e serviços de viagem. Oferece desde de reservas de acomodações das 

mais variadas categorias, comparativo de preços de passagens aéreas, serviços de 

aluguel de carros, entre outros. Em 2019 a empresa estava na posição #370 da lista 

Global 2000 da Revista Forbes norte-americana, responsável por ranquear as 2000 

principais empresas públicas globais (FORBES, 2019)10. A Expedia Group, assim 

                                                            
2 Avaliações de Viagem Online (tradução nossa) 
3 Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/. Último acesso: 29 de jun 2019. 
4 Disponível em: https://www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel. 
Último acesso: 29 de jun 2019. 
5 Disponível em: https://www.booking.com/. Último acesso: 29 de jun 2019. 
6 Disponível em: https://www.phocuswire.com/booking-com-reviews. Último acesso: 29 de jun 2019. 
7 Disponível em: https://www.expedia.com.br. Último acesso: 29 de jun 2019. 
8 Disponível em: https://www.traveldailynews.asia/expedia-the-importance-of-online-guest-
engagement. Último acesso: 29 de jun 2019. 
9 FORBES. America’s Best Midsize Employers 2019: #1 TripAdvisor. Disponível em: 

https://www.forbes.com/companies/tripadvisor/#40e4236540f5 . Último acesso em: 29 de jun 2019. 

10 FORBES. Global 2000: The World’s Largest Public Companies. Disponível em: 
https://www.forbes.com/global2000/#44fbe5bc335d. Último acesso: 29 jun 2019. 

https://www.tripadvisor.com.br/
https://www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel
https://www.booking.com/
https://www.phocuswire.com/booking-com-reviews
https://www.expedia.com.br/
https://www.traveldailynews.asia/expedia-the-importance-of-online-guest-engagement
https://www.traveldailynews.asia/expedia-the-importance-of-online-guest-engagement
https://www.forbes.com/companies/tripadvisor/#40e4236540f5
https://www.forbes.com/global2000/#44fbe5bc335d
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como a Booking é uma empresa de viagem online. A empresa oferece produtos e 

serviços relacionados a viagem para usuários que estão a trabalho ou lazer. No ano 

de 2019 a empresa também figurou na lista Global 2000 da Revista Forbes, 

alcançando a posição #993. 

Ter boas avaliações nestes sites impacta positivamente (e financeiramente) o 

meio de hospedagem e o engajamento do hotel em sites de avaliação pode ser 

percebido como uma etapa pós-venda. A Local Measure11, site que se autodescreve 

como a principal plataforma de inteligência do cliente nos setores de turismo e 

hospitalidade lançou uma pesquisa12 que foi conduzida no período de 16 meses, 

com a participação de 75 hotéis e 56.000 usuários, concluindo que hotéis bem 

engajados digitalmente tem um retorno dos hóspedes para a propriedade até 40% 

maior do que aqueles que não estão engajados. 

Logo, podemos dizer que um Hotel que mantém um bom relacionamento com 

seus clientes dentro e fora do hotel e está bem avaliado nos sites supramencionados 

está tendo um bom desempenho perante seus clientes. 

                                                            
11 Disponível em: https://www.localmeasure.com/. Último acesso: 29 de jun 2019. 
12 LOCAL MEASURE. Engaged guests are 40% more likely to return. Disponível em: 
https://www.localmeasure.com/post/engaged-guests-are-40-more-likely-to-return. Último acesso: 29 
de jun 2019. 

https://www.localmeasure.com/
https://www.localmeasure.com/post/engaged-guests-are-40-more-likely-to-return


21 

 

3. APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

O Hotel selecionado para o estudo de caso está localizado na zona oeste da 

cidade do Rio de Janeiro e foi inaugurado em 2015. Está instalado próximo a uma 

área comercial em crescimento, situado em uma avenida privilegiada. Não foi feita 

uma descrição mais elaborada sobre a área onde o Hotel X está localizada em 

respeito ao comitê executivo do hotel que nos solicitou discrição ao  relatar 

determinados fatos, como a localização, diferenças de categorias, serviços, número 

de apartamentos e etc. Para que não ficasse claro ao leitor qual hotel está sendo 

abordado no estudo de caso. O Hotel X possui aproximadamente 250 unidades 

habitacionais divididas em categorias que vão de apartamentos standards a suítes. 

O hotel fornece serviço de hospedagem, alimentação, conciergeria e eventos 

(locação de salões e aparelhos); o foco principal são clientes de turismo empresarial, 

e em alta temporada turismo de lazer das classes A e B. Seu quadro de funcionários 

conta com quase 200 funcionários divididos dentre os setores do hotel, com uma 

distribuição hierárquica definida. Seu organograma gerencial está apresentado 

abaixo: 

 

 

Figura 2: Organograma Gerencial 

Fonte: MIMEO 
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O organograma do Hotel X demonstra que o gerente geral não está acima dos 

demais funcionários, e sim ao centro, recebendo e dando apoio para todos os 

setores. 

Este empreendimento hoteleiro é gerenciado por uma cadeia internacional de 

hotéis de origem estadunidense, que possui diretrizes próprias que se adequam às 

normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A bandeira conta com mais de 

5.000 propriedades em diversas categorias de serviços. Tanto a bandeira como o 

hotel possuem uma filosofia empresarial que coloca o funcionário como principal 

recurso para atingir a satisfação do cliente. Ressalta-se que a empresa recruta 

funcionários através de um site que funciona para todos os hotéis da bandeira e 

realiza anualmente avaliações de desempenho e pesquisa de satisfação dos 

funcionários, foco central desse trabalho. Para que o funcionário seja o principal 

recurso responsável por atingir a satisfação do cliente e ela tenha consigo 

funcionários satisfeitos e bem treinados ela dispõe dos seguintes benefícios para 

sua equipe: 

▪ Site de treinamento On-line: Plataforma on-line que conta com cursos 

em diversas áreas: liderança, desenvolvimento pessoal, padronização 

de serviços e etc. Os cursos são disponibilizados em vários idiomas, são 

gratuitos para os funcionários do hotel/bandeira e é possível receber 

certificação pelos cursos concluídos. 

▪ Campanha de reconhecimento: Durante 4 meses ao ano todos os hotéis 

que integram a bandeira a qual o hotel x faz parte participam de um 

programa de reconhecimento dos funcionários. A campanha busca que 

hóspedes reconheçam boas atitudes e serviços prestados pelos 

funcionários, assim como os próprios funcionários possam reconhecer 

tais atitudes de seus colegas de equipe. Pontos de coleta são colocados 

em locais estratégicos, como a recepção e restaurante, onde os 

hóspedes podem deixar seus comentários escritos nomeando o 

funcionário e a atitude reconhecida. Para os funcionários, existem 

pontos de coleta na parte interna do hotel, como vestiários e refeitório. 

▪ Hospedagem para novos funcionários: O hotel proporciona aos novos 

funcionários uma cortesia de hospedagem para que estes possam 

vivenciar os serviços ofertados pelo hotel. 
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▪ Mês de apreciação: Cada mês é dedicado para apreciar e exaltar um 

setor especifico do hotel. Durante o mês são feitas várias ações para o 

departamento, desenvolvidas pelo gerente do setor em conjunto com o 

gerente de treinamento. 

▪ Semana de apreciação do funcionário: Durante uma semana ao ano são 

feitas ações diárias para todos os funcionários do hotel. Essas ações 

envolvem festas, almoços temáticos, gincanas, sorteio de brindes e etc.  

▪ Coffee break mensal: Na última semana do mês todos os funcionários 

do hotel são convidados a participar de um coffee break onde são 

discutidos os números do hotel: taxa de ocupação mensal valor 

referente ao ponto de taxa de serviço, próximos grupos ou eventos que 

impactam o hotel.  

▪ Café com o gerente-geral: Cada mês um grupo de funcionários é 

selecionado para juntar-se ao gerente-geral do hotel para um café da 

tarde. Nesse momento os funcionários são encorajados externalizar 

suas dúvidas, preocupações e objetivos dentro da empresa. 

▪ Avaliações: Todos os funcionários do hotel passam por duas avaliações 

ao ano. Durante as avaliações é possível discutir com seu gestor direto 

planos de carreira;  

▪ Plataforma On-line de viagens: Todos os funcionários tem acesso a uma 

plataforma de viagens que conta com descontos especiais em tarifas 

para reservas nas mais de 5.000 propriedades que fazem parte da 

bandeira. Além de beneficiar os funcionários, os descontos estendem-se 

aos seus familiares e amigos. 

▪ Pesquisa de satisfação dos funcionários: Pesquisa anônima realizada 

com o intuito de perceber a satisfação/insatisfação dos funcionários de 

todos os hotéis operados pela bandeira do hotel X. A pesquisa procura 

saber a escala de satisfação dos funcionários em relação as suas 

gerências: geral e direta, os benefícios oferecidos e filosofia da empresa. 

▪ Cross training: Experiência de no mínimo 30 horas em um departamento 

diferente daquele que o funcionário está alocado, com o objetivo de 

adquirir conhecimento e se familiarizar com os processos das diversas 

áreas do hotel. 
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▪ Cross training inter propriedades: Mesmo princípio básico do cross 

training com o diferencial de ser realizado em uma propriedade diferente 

daquela que o funcionário está alocado; importante destacar que os 

custos relativos à hospedagem e alimentação são absorvidos pelo hotel 

que recebe o funcionário em treinamento. 

▪ Postulação interna: A oferta de vagas é feita, primeiramente, aos 

funcionários que já estão dentro da empresa, com vistas a promover o 

crescimento da equipe interna; apenas em casos em que não é possível 

o preenchimento da vaga por um profissional interno, a mesma é 

ofertada para profissionais externos. 

▪ Celebrações de datas especiais: Datas comemorativas como Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal são comumente 

celebradas com os funcionários e suas respectivas famílias dentro do 

hotel. 

▪ Atividades externas: Inúmeras atividades de lazer e entretenimento 

promovidas pelo hotel, tais como; campeonato de futebol, campeonato 

de paintball, corridas, entre outros. 

▪ Fortalecimento da Comunidade Local: Antes de ser construída uma nova 

unidade do hotel, deve ser estabelecido qual o impacto positivo que a 

construção do mesmo irá provocar na comunidade que ele será inserido. 

Ao longo do ano são desenvolvidos diversos programas e projetos com 

o objetivo de fortalecer a comunidade em temas como; sustentabilidade, 

cidadania, saúde e educação. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DADOS LEVANTADOS 

 

 

4.1 Influência dos fatores motivacionais na performance dos funcionários do 

Hotel X 

 

 

No processo de formatação do leque de benefícios que serão oferecidos aos 

seus funcionários, o Hotel X possui uma pesquisa de satisfação interna, aplicada em 

todas as propriedades operadas pela bandeira, que tem como objetivo apontar o 

indicador das atitudes dos empregados e os efeitos que elas provocam. Para tanto, 

os dados levantados permitem o estabelecimento de políticas mais consistentes, 

com ambasamento empírico, no que diz respeito à realidade organizacional da 

empresa. 

Conforme apontado por Vroom (1964) existe uma relação direta entre 

desempenho e recompensa; a pesquisa desenvolvida pelo Hotel X permite 

estabelecer benefícios que estejam de acordo com os objetivos e metas que cada 

um possui. Como apontado pelo conceito de Valência, cada indivíduo determina 

diferentes níveis de importância para os seus objetivos individuais e desejos, assim, 

entendemos que a pesquisa de satisfação aplicada pelo Hotel X é uma ferramenta 

essencial para que seja possível a identificação desses desejos e objetivos. Por 

isso, entendemos a pesquisa como um elemento balizador para a manutenção e 

aprimoramento dos programas de benefícios oferecidos aos funcionários do hotel. 

A seguir nosso objetivo é fazer uma relação entre os fatores motivacionais 

apresentados sob a ótica dos autores apresentados anteriormente, e os programas 

de benefícios oferecidos aos funcionários do objeto de estudo. Primeiramente, 

gostaríamos de estabelecer que os fatores motivacionais que iremos tratar nesse 

estudo, são aqueles tratados por Maslow e Herzberg. 

Podemos apontar que benefícios como as atividades externas, celebração 

de datas especiais, coffee break mensal são fatores que atendem às necessidades 

sociais apresentadas por Maslow. Ao passo que as avaliações de desempenho, 

plano de carreira e a postulação interna são benefícios que atendem os fatores 

reconhecimento e realização apontados por Herzberg. As necessidades de estima 

reconhecidas por Maslow acolhidas por benefícios como a semana de apreciação 
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dos funcionários, o mês de apreciação de cada setor e a campanha de 

reconhecimento entre hóspedes e funcionários. O site de treinamento online, o cross 

training e o cross training inter propriedades são exemplos de como atender o 

desenvolvimento como fator motivacional (HERZBERG, 1959). A necessidade de 

autorrealização apresentada por Maslow e o fator crescimento apontado por 

Herzberg podem ser relacionados com o “café com o gerente-geral”, uma vez que 

esse é um espaço em que os funcionários têm a liberdade de explanar e discutir a 

melhor forma de desenvolvimento do seu trabalho, ao mesmo tempo que é possível 

imprimir suas sugestões no que diz respeito aos caminhos que a empresa pode vir a 

buscar. 

Por fim, ainda sob a ótica da necessidade de autorrealização de Maslow, a 

plataforma de viagens online permite ao funcionário aproveitar uma oportunidade de 

fazer o que gosta fora do ambiente de trabalho ao mesmo tempo em que esta é 

proporcionada pela empresa; temos ainda, o fortalecimento da comunidade que 

permite ao indivíduo o exercício da sua cidadania participando de diversos projetos 

(sociais e culturais) que irão proporcionar o uso completo do seu potencial individual. 

 

 

4.2 Avaliação do Hotel X com base nos sites de avaliação online 

 

 

Conforme apresentado anteriormente, utilizou-se as avaliações das 

plataformas: TripAdvisor, Booking e Expedia para ilustrar o grau de desempenho do 

Hotel X dentro do mercado atual. 

Desde a sua abertura em 2015 até o presente ano o hotel figura entre os 5 

(cinco) melhores hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Conforme imagem a seguir, 

podemos mostrar que em uma escala de avaliação de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos o 

Hotel X possui uma pontuação de 4,5 (quatro e meio) considerada como Excelente 

na métrica da plataforma, em um universo de 1.881 avaliações. Além disso, o hotel 

ainda é detentor do prêmio Traveller’s Choice Awards 2019 e do Certificado de 

Excelência desde o primeiro ano de funcionamento. 
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Figura 3: Avaliação TripAdvisor Hotel X 

Fonte: TripAdvisor 

 

A plataforma Booking, por sua vez, estabelece uma métrica de pontuação de 

0 (zero) a 10 (dez) em que, como pode ser observado na imagem abaixo, o Hotel X 

possui uma pontuação de 9 (nove), em um universo de 693 avaliações. 

 

 

Figura 4: Avaliação Booking Hotel X 

Fonte: Booking 

 

A Expedia, assim como o TripAdvisor, possui uma métrica de avaliação de 0 

(zero) a 5 (cinco) e o Hotel X apresenta desempenho 4,7 em um universo de 486 

avaliações totais, conforme podemos observar na imagem abaixo. 
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Figura 5: Avaliação Expedia Hotel X 

Fonte: Expedia 

 

Após a apresentação dessas avaliações é importante destacar as categorias 

que dizem respeito a “Atendimento”, “Staff” e “Funcionários”, que em todas as 

plataformas são reconhecidas como de excelência do Hotel X o que contribui 

diretamente para o seu alto índice de desempenho, assim como a categoria de 

“Limpeza”, uma vez que este quesito é basicamente operado pelos funcionários do 

hotel do setor de governança.  Estes quesitos dependem do desempenho das 

equipes do hotel para que sejam bem avaliados, diferente dos setores de 

“Localização” ou “Condições do Estabelecimento” que são extrínsecas aos 

funcionários. 

 

 

4.3 Entrevista com o gerente de treinamento do hotel 

 

 

Por fim, para melhor entendimento do papel da satisfação dos funcionários 

para o bom desempenho do Hotel X foi conduzida uma entrevista com o gerente de 

treinamento que integra o setor de RH do Hotel. A entrevista foi presencial, 

conduzida na sala de treinamento do Hotel X com duração aproximada de 30 

minutos. As perguntas estavam pré-definidas e foram entregues ao entrevistado com 
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2 dias de antecedência. A entrevista foi gravada utilizando um aparelho celular e 

transcrita com base no aúdio, somente comentários envolvendo diretamente o nome 

da empresa foram ocultados. Foram feitas o total de 6 perguntas, contando com o 

espaço para as considerações finais do entrevistado. 

MILKOVICH e BOUDREAU (2000) destacam que um sistema eficaz e 

constante de planejamento e avaliação do treinamento é essencial para assegurar o 

retorno adequado do investimento realizado, neste sentido podemos entender que o 

papel do gerente de treinamento dentro do Hotel X está em estabelecer um elo entre 

os objetivos da empresa e os objetivos e metas pessoais dos funcionários, buscando 

benefícios e projetos de acordo com o que é melhor para a organização mas 

pensando também em desenvolver e satisfazer sua equipe. 

Nesse sentido, apresentamos abaixo a entrevista com o gerente de 

treinamento do Hotel X: 

 

Você pode nos contar um pouco sobre você e sua trajetória em treinamento de 

pessoas?  

 

Tenho 36 anos e sou formado em Turismo.  Tenho MBA em Gestão de 

Pessoas especialização em coaching e programação neurolinguística, essa minha 

experiência acadêmica me direcionou para a área de RH. Eu comecei na Aviação 

como comissário de bordo e trabalhei seis anos na VASP. Na GOL eu fiz minha 

grande carreira onde eu fiquei por oito anos; subi para chefe de cabine e depois 

instrutor examinador de voos internacionais. Terminei minha faculdade e decidi que 

eu queria me dedicar para a área de recursos humanos e gestão de pessoas; Vi na 

hotelaria uma oportunidade de me inserir nessa parte administrativa mas para isso 

comecei como recepcionista no Copacabana Palace e fui promovido a mordomo 

executivo das suítes presidenciais, logo em seguida abriu uma oportunidade para o 

RH; quando era instrutor na aviação eu era responsável pela capacitação e 

desenvolvimento dos comissários de bordo, então eu apresentei essa experiência ao 

RH do hotel e consegui ser promovido a coordenador de Treinamento em 2014, 

cargo que ocupei por 2 anos. Após um tempo recebi uma proposta para trabalhar 

numa empresa de telecomunicações para ser treinador de líderes, aceitei esse 

desafio e sai da  hotelaria para uma empresa de call center aonde eu só fiquei em 

sala de aula capacitando média e alta liderança com técnicas de feedback, 
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delegação de tarefa, inteligência emocional, tomada de decisão, motivação, de 

inspiração e de liderança de maneira geral.  

A hotelaria tem isso de puxar a gente de volta e em 2016 entrei para o Hotel 

Emiliano na orla de Copacabana onde participei da inauguração e fiquei de 2016 a 

2018 como gerente de treinamento, implementei todos os programas de 

desenvolvimento, programa de cross training, treinamentos técnicos e 

comportamentais para os diversos setores do hotel. Em julho de 2018 eu sai e abri 

minha consultoria e treinamento em função desse período trabalhando na hotelaria 

após adquirir um monte de conhecimento, muito material eu decidi transformar isso 

em um o produto. Eu senti que qualquer estabelecimento teria a necessidade de 

capacitar seus funcionários para um atendimento mais sofisticado, com mais 

cuidado, com mais atenção, com empatia, com excelência no olhar e no comunicar, 

então transformei meu conhecimento em metodologia e comecei a divulgar direito 

nas redes sociais. Lá eu colocava todos os treinamentos que eu fazia e isso 

começou a ter uma repercussão, eu comecei a viajar bastante aplicando meus 

treinamentos em vários tipos de estabelecimentos comerciais não necessariamente 

na área de hotelaria. 

Eu estou no Hotel x a quase 4 meses e hoje eu consigo atuar como gerente 

de treinamento e se surgir alguma demanda para minha consultoria eu também 

consigo atender, porque a partir do momento que eu entrego o que o hotel x precisa 

eu tenho a liberdade para fazer meus projetos pessoais.  

 

O que você enxerga como benefício de uma equipe bem treinada? 

 

Eu costumo dizer que é uma responsabilidade das empresas desenvolver 

seus funcionários. É fundamental a empresa ter seus padrões de serviço e seus 

processos bem alinhados e dedicar um tempo na capacitação de sua equipe. 

Principalmente se meu resultado depende da satisfação do cliente eu preciso 

preparar a equipe para que eles tenham recursos, argumentos e abordagem correta 

para surpreender e encantar, consequentemente faz retornar esse cliente. Então é 

vital o treinamento; ele é fundamental para a garantia do serviço e a consistência, 

não adianta treinar uma vez, isso precisa ser feito de tempos em tempos. 
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Dos hotéis que você já teve a oportunidade de atuar na parte de treinamento 

de pessoas quais diferenças positivas ou negativas você percebe quanto ao 

Hotel em que você atua agora? 

 

É gritante a diferença. Primeiro que existem programas e processos tudo bem 

desenhado. Uma empresa familiar tem seu know how, mas acaba sendo algo muito 

solto, sem conexão entre os departamentos e aqui numa empresa americana 

conceituada que tem bastante tempo, tem bastante história os processos são bem 

desenhados e no final desse processo eu tenho a garantia da satisfação do 

funcionário e consequentemente a satisfação do cliente.  

Aqui nós temos muitos programas de engajamento não só com o funcionário, 

não só com o cliente, mas também social e ambiental; uma questão de 

sustentabilidade que agrega valor à marca. É um grande amadurecimento trabalhar 

numa empresa que tem tudo isso desenhado; é um grande desafio porque é muito 

trabalho, mas eu acho que como um profissional de treinamento vai ser uma grande 

evolução para mim. 

 

Você acredita que existe um paralelo entre uma equipe bem treinada e uma 

equipe bem motivada? 

 

Quando falamos de motivação a gente fala da própria pessoa querer, eu vejo 

que existe um grande papel da liderança em apoiar e desenvolver essa pessoa. E o 

que eu percebo aqui é que essas grandes empresas têm que número de programas 

de reconhecimento internos, mas também externos; programas de postulação 

interna, plano de carreira que dá oportunidade para o funcionário se candidatar a 

vagas internas e também de outras unidades. Isso estimula e motiva muito o 

funcionário. A gente precisa valorizar esses essas ações para que as pessoas 

sintam-se mais engajadas e motivadas e isso também abraça a área de 

relacionamento entre os departamentos e condições de trabalho adequadas; um 

bom refeitório com um acompanhamento de nutricionista, área de descanso, 

momentos de relaxamento e atividades externas que nós  costumamos fazer, isso 

tudo apoia as pessoas sentirem-se valorizadas reconhecidas e respeitadas. A parte 

de treinamento precisa estar alinhada a tudo isso porque se a pessoa não treina ela 

não vai conseguir atingir o resultado que que a empresa espera, e se ela não atingiu 



32 

 

os resultados infelizmente não vai estar apta a fazer parte da equipe. A empresa tem 

várias ações de responsabilidade para fazer esse estímulo interno nas pessoas; A 

parte de treinamento não acaba quando o funcionário sai do hotel, existem inúmeros 

programas online que ficam à disposição do funcionário e que podem ser utilizados 

para crescimento pessoal. 

 

De todos os benefícios oferecidos pela empresa qual ou quais benefícios são 

responsáveis, em sua opinião, para atingir a satisfação do funcionário?  

 

Eu ainda não participei de uma pesquisa de satisfação onde conseguimos 

mensurar e verificar esse resultado. Normalmente o que as pessoas estão mais 

insatisfeitas nas outras empresas que eu trabalhei era questão de salário e fazendo 

uma comparação muito superficial isso não me parece um grande fator aqui no Hotel 

X. O que os funcionários almejam mesmo aqui é o crescimento profissional; uma 

boa liderança, um bom relacionamento com a equipe, fácil acesso aos gestores, isso 

apoia muito a segurança do funcionário. Eu já trabalhei muito lugares eu nunca vi as 

pessoas se respeitando tanto, vindo trabalhar com um sorriso no rosto. Eu consigo 

perceber o quão as pessoas estão engajadas com a empresa a partir do momento 

que a empresa garante que a experiência desse funcionário será positiva aqui 

dentro. E funciona quase como um selo de qualidade; então se eu saio de uma 

empresa que tem todo esse know how, toda essa experiência eu me torno um 

profissional diferenciado.  

 

Considerações finais do entrevistado: 

 

As oportunidades de crescimento que os funcionários veem aqui a cada mês, 

com seus colegas sendo promovidos para outros setores, transitando entre eles e 

conhecendo a hotelaria como um todo, isso tem um impacto muito forte na moral da 

equipe. O funcionário se vê pensando em sua carreira a longo prazo e caminhando 

lado a lado da empresa.  

Eu gosto muito de falar o impacto que a hotelaria causou na minha vida 

porque eu sempre fui do operacional e graças as oportunidades de crescimento que 

eu tive, graças a uma atitude positiva da minha parte eu sempre consegui migrar. 

Hoje eu vejo isso cada vez mais: um ajudante de cozinha, que passa para o setor de 
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alimentos e bebidas e depois para governança, ampliando sua visão da hotelaria 

como um todo e fazendo dele uma referência desse segmento. Pensando de 

maneira estratégica “Hoje eu ganho pouco em determinada função mas quais são os 

ganhos que eu posso ter a médio e longo prazo se eu absorver outros 

conhecimentos para me tornar um funcionário mais consistente?” e nisso ele pode 

utilizar as próprias ferramentas que o hotel oferece.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo desse trabalho buscou-se entender a importância da satisfação do 

funcionário dentro da organização, com base em estudo de caso em Hotel X e 

apanhado teórico. Dentro do estudo de caso conduziu-se uma entrevista com o 

gerente de treinamento e através de sua fala foi possível concluir que dentro do 

Hotel X a satisfação dos funcionários é de extrema importância para que o hotel 

consiga entregar um serviço de excelência e encantar o hóspede. Através do 

apanhado teórico vimos que o funcionário quando satisfeito ajuda na manutenção da 

cultura organizacional, preservando e reproduzindo valores, crenças, normas e 

processos de comunicação da organização, essa informação foi validada pelo 

estudo de caso através da entrevista com o gerente de treinamento. Entendeu-se, 

também, que o indivíduo produz mais quando está inserido num ambiente agradável 

onde pode visualizar de forma clara suas responsabilidades e os padrões 

necessários para o desenvolvimento de suas atividades dentro da empresa. Ainda 

nesse sentindo, visualizou-se que quando as equipes estão motivadas, estas têm 

mais facilidade de atingir os objetivos propostos pela organização, que tem papel 

importante no treinamento e desenvolvimento destes funcionários. 

Por fim, conclui-se que levando em consideração avaliação do Hotel X 

perante as plataformas de avaliação online e a visão do gerente de treinamento do 

hotel a satisfação dos funcionários dentro do Hotel X foi imperativa para o bom 

desempenho da empresa e é de extrema importância a procura e manutenção 

constante de benefícios e projetos que busquem melhorias nesse sentido. 

Entendemos, entretanto, que o desenvolvimento de novas pesquisas nessa área é 

importante para que seja possível uma análise empírica mais significativa do 

impacto dos fatores motivacionais no ambiente organizacional. 
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