
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: O ALTO TURNOVER NA HOTELARIA E SEUS IMPACTOS À OPERAÇÃOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE GUARULHOSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BRUNO GODOY SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS ESTENDERORIENTADOR(ES): 



1 
 

  O Alto Turnover na Hotelaria e seus impactos à operação 

 

1. RESUMO 
 

O trabalho busca gerar conhecimentos para a aplicação prática do tema, e visa 
também a solução de problemas específicos, no caso, como o Alto turnover traz 
problemas a operação de um hotel. Objetivo: Verificar os principais problemas que o 
Turnover causa à operação dentro do ramo da Hoteleira e quais as consequências 
causadas para os colaboradores. Método: O trabalho foi realizado por meio de estudo 
de caso, de entrevistas, de natureza qualitativa e exploratória, com coleta de dados 
realizada por meio de um questionário feito aos colaboradores. Resultados: Foi 
identificado que o problema é visto de forma comum pelos colaboradores e gerentes 
da área e vêm de um longo termo, como uma forma de cultura dentro do setor, sendo 
adotado de maneira majoritária pelo ramo. Conclusão: A implementação da 
resolução seria de caráter cultural e pessoal dependendo assim da vontade das dos 
acionistas, diretores e gerências em coloca-la em ação, o que deve partir da iniciativa 
dos mesmos nas áreas pessoais, financeiras e organizacionais. 
Palavras-chave: Hotelaria, Turnover, Rotatividade e Operação. 
 
 
2. INTRODUÇÃO 
 

Mullins (2004) e de Morales (2002) vêm analisando o tema, conforme apontado 
na revisão de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao 
contexto organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para o Alto 
Turnover na Hotelaria e os seus impactos na operação, o que demanda a construção 
de um modelo teórico/ gerencial que explicite como esses diferentes conceitos se 
articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas de desenvolvimento 
organizacional. 

O Turnover significa a saída de colaboradores de uma empresa para a entrada 
de novos, seja por conta própria de um ou um grupo de colaboradores por quaisquer 
motivos relacionados ou o inverso, uma empresa ou companhia que decide sobre o 
desligamento de um colaborador em si ou até mesmo uma equipe inteira, não tendo 
bases ou limites para suas decisões, sendo de maneira mais comum, conhecido pelo 
nome de rotatividade de pessoal. 

Na literatura acadêmica sobre Alto Turnover relacionada com o setor de 
hotelaria, existem poucos estudos sobre o tema (BURGESS et al, 2005). Os trabalhos 
identificados na literatura do Brasil foram mais apreciados em estudos de Mullins 
(2004) que mais vezes apareceram na literatura. Segundo estudos de MULLINS 
(2001), o ramo da hotelaria, é um dos setores que tem a rotatividade de funcionários 
reconhecidamente alta, chegando a 43%, onde também pode se identificar índices 
muitos baixos de qualificação profissional de mão de obra voltada para o setor, e 
grande parte da rotatividade se dá a movimentação desenfreada dentro do próprio 
setor da hotelaria. 

Os problemas atribuídos a empresa estudada quanto ao Alto turnover são:  
Como o turnover afeta a operação dentro de um hotel, por que o turnover é alto dentro 
do setor da hotelaria, e quais fatores influenciam a rotatividade dos colaboradores na 
empresa. Os estudos de (MULLINS, 2004) avançam na discussão sobre a relação 
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entre o tema proposto e a hotelaria, indicando que o problema não é somente comum, 
como também já considerado padrão dentro do setor, sendo aceito de maneira geral 
e corriqueira. 

 
3. OBJETIVOS 

 
Analisar os motivos do alto turnover na hotelaria, correlacionando as principais 

causas, distinguindo as razões para os colaboradores se sentirem satisfeitos onde 
estão, investigar quais são os motivos pessoais fazem com que os colaboradores 
escolham outra empresa, Categorizar as causas que levam as lideranças a demitir um 
colaborador e o que deveria ser feito para se manter um nível baixo de turnover, para 
então se formar um quadro sólido de colaboradores que possam atingir os objetivos 
corporativos e ter uma maior qualidade de vida.  

O artigo se justifica pelo fato do Alto turnover é um assunto muito discuto dentro 
das redes hoteleiras e hotéis pelo fato de ser comum e recorrente, em qualquer lugar 
onde é estudado, e muitas redes hoteleiras se preocupam com o delicado assunto, 
pois isso influência a operação e produtividade dentro dos hotéis, em particular o 
estudado, como também aumenta os custos com demissões, contratações, 
treinamentos e benefícios para se manter os colaboradores, justificando ainda a 
questão econômica, pois nenhuma companhia é feliz tendo gastos exorbitantes em 
áreas de Rh, sendo que como contraparte, as redes hoteleiras costumam ter baixos 
salários, para compensar essa alta rotatividade dentro de seus hotéis. O objetivo do 
artigo é proteger os interesses sociais e econômicos do Hotel, pois o Alto Turnover 
sendo tratado e reduzido, aumenta a produtividade da empresa, reduzindo o número 
de demissões, custos e melhorando a qualidade de vida dos colaboradores. 

O principal ponto de importância desta pesquisa é melhorar a qualidade 
humana nas empresas, sendo benéfico tanto para o empreendedor, quanto para os 
colaboradores, elaborando métodos baseados em experiências reais para a melhoria 
das condições de emprego e de qualidade de vida, trabalhando para conter o 
problema atual de alto Turnover dentro do setor da Hotelaria. Almeja-se preencher a 
lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre o Alto Turnover e a operação 
na hotelaria.  O presente estudo constitui uma contribuição para compreender os 
fatores competitivos do ramo hoteleiro.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, em termos metodológicos, será adotada 
a abordagem qualitativa. Segundo Collis; Hussey (2005). Em relação aos 
procedimentos serão realizadas entrevistas, as pesquisas deste tipo se caracterizam 
pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem. 
Segue-se então ao questionamento de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise, obter as 
conclusões correspondentes aos dados coletados. A população entrevistada foi de 23 
funcionários/ colaboradores de diferentes hierarquias, as amostras foram analisadas 
de forma empírica na empresa Pergamon Hotel, localizado na cidade de São Paulo.  

 
4. METODOLOGIA 

 
O Estudo de Caso como método que apresenta melhor aderência ao objetivo e 

às questões norteadoras do trabalho.  Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que "um 
estudo de caso se refere a uma análise intensiva de uma situação particular".  
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O conhecimento empírico é conceituado por Fachin (2003) como a resposta 
para ocorrências baseadas na vivência, experiência de erros e acertos, que não 
possuem fundamentação metodológica. Já para (RAMOS; RAMOS; BUSNELLO, 
2005) acrescenta o conceito anterior a concepção do autor em que o conhecimento 
empírico é estabelecido pela experiência do outro da interação humana e social, na 
qual são explicitados conhecimentos implícitos individuais. Dentre as metodologias ao 
nosso alcance, os pesquisadores as agrupam em dois níveis: 1. Metodologias 
Qualitativas e Observação-participante. 2. Entrevistas não-estruturadas e/ou 
depoimentos. A pesquisa empírica implica em refletir acerca da relação que se 
estabelece entre o sujeito e o objeto da pesquisa. 

A análise das entrevistas foi feita de maneira empírica e interpretativa, por meio 
da utilização da análise de conteúdo. Segundo (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000) esse 
tipo de pesquisa busca apontar os “comos”, e os “por quês” embasados nos discursos 
oriundos da análise das entrevistas levando-se em consideração as significações, 
procurando identificar as percepções dos funcionários/colaboradores sobre o tema. 
Um dos propósitos da utilização das entrevistas como método de coleta de dados na 
pesquisa qualitativa, explorar percepções, experiências, crenças e/ou motivações dos 
funcionários/colaboradores sobre questões específicas no campo organizacional. 

A análise foi feita em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas 
bibliográficas e/ou documentais feitas sobre o tema; b) análise e compreensão das 
entrevistas realizadas. Sabe-se que, desse modo, a metodologia qualitativa na 
pesquisa empírica, ao estabelecer relações face-a-face entre o “sujeito que pesquisa” 
com o “sujeito que é pesquisado”, permite vínculos de reflexão entre as partes 
envolvidas porque estão todos em presença, isto é, frente-a-frente e em diálogo.  

Em conformidade com Flores (1994), o roteiro de entrevistas foi elaborado em 
função dos objetivos e da questão de pesquisa, e foi guiado pelos principais tópicos 
levantados. Sendo uma pesquisa qualitativa, não existe uma rígida delimitação em 
relação ao número adequado de sujeitos da entrevista, pois é um dado que pode 
sofrer alterações no decorrer do estudo, além disso, pode haver necessidade de 
complementação de informações, ou também, em caso de esgotamento, à medida 
que as respostas se tornam redundantes. 

 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
Mandarini (2005) define turnover como o volume da flutuação de recursos 

humanos nas empresas; portanto, a alta entrada e saída em um curto período de 
tempo nas empresas; tal qual é comum, aceita e corriqueira na área estudada; porém 
que deve ser mantida a baixos índices, para um negócio saudável 

Pomi (2005) diz que as causas do Turnover podem ser analisadas e resumidas 
em duas vertentes: macro ou microeconômica e social; apesar de que em muitas 
vezes, uma não está relacionada a outra; ainda que o mercado atual pode e muitas 
vezes prejudique essa flutuação de recursos humanos; mas também uma vontade 
advinda do próprio colaborador em sair do local onde trabalha. 

Para Morales (2002), a rotatividade de recursos humanos ou apenas turnover, 
é um dos aspectos mais importantes da dinâmica organizacional; como também na 
gestão de recursos humanos; à medida que deve ser tratada com tal importância, 
trabalhada e adequada a saudáveis padrões; ainda que isso gere custos para e 
empresa, pois os mesmos virão em forma de investimentos futuros. 
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Milkovich; Boudreau (2008) diz que os procedimentos relacionados a seleção 
e recrutamento, assim como informações biográficas e a previsão realística do 
trabalho podem ajudar a prever demissões futuras; como também evitar custos de 
novas contratações; bem como reduzir os impactos financeiros e sociais; antes que 
esses custos impactem seriamente o faturamento da empresa. 

Mankiw (2001) diz que o custo de algo é do que você desiste para obtê-la. O 
custo de uma oportunidade acontece quando para você obter alguma coisa, se deixa 
de obter outra; todavia em muitas vezes, ainda é válido o risco; de modo que algumas 
condições estabelecidas vão contra o objetivo do colaborador e/ou gerente; a menos 
que seja esclarecido e trabalhado com antecedência. 

Robbins (2002) diz que altos índices de turnover resultam em maiores custos 
com recrutamento, com seleção e treinamento; logo, uma desvantagem para a saúde 
financeira das empresas; que gera além dos custos corriqueiros, gastos com 
demissões e desligamentos; salvo no caso de alguma demissão por justa causa, onde 
é mais vantajoso para a empresa. 

Silva (2001) diz que os efeitos causados pelo turnover podem interferir 
negativamente tanto no comportamento quanto nas atitudes dos demais 
colaboradores; ao passo que isso enfraquece a empresa em si; pois a visão social e 
econômica que a empresa passa é negativa; à medida que pode se tornar uma cultura 
dos próprios colaboradores com medo de possíveis demissões. 

Pontes (2001) diz que com planejamento e pessoas certas no lugar certo, 
poderão se evitar os desligamentos e, portanto, as pessoas trabalharão mais 
motivadas para atingir os objetivos da organização; logo, sendo de grande benefício 
para a mesma; de maneira que deve ser muito bem planejada pelo departamento de 
recursos humanos; visto que pode impactar os resultados futuros mais do que os 
custos atuais. 

 Para Mayo (2003), alguns fatores que influenciam na motivação e no 
comprometimento dos colaboradores são: eficácia da liderança, apoio prático 
aplicado, grupo de trabalho, aprendizado, desenvolvimento, recompensa e 
reconhecimento; e por isso deve-se dedicar tempo e recursos aos colaboradores; pois 
com um grupo fortificado, sincronizado e eficiente a empresa acaba lucrando mais; 
por isso que a motivação social e econômica deve ser muito bem trabalhada. 

Hauck (2009) diz que implantar a cultura de transição e recrutamento interno é 
uma poderosa ferramenta, pois além de dar oportunidade e prioridade aos 
funcionários, aumenta a motivação dos mesmos; nem que custe mais para a empresa, 
não pode ser deixado de lado; à medida que fortalece a visão social interna da 
empresa; como também dá mais motivação e reconhecimento aos funcionários 
internos.  

Huselid (1995) diz que há uma forte ligação entre a diminuição da rotatividade 
de funcionários e um aumento nas vendas, o valor de mercado, e rentabilidade; 
portanto deve ser trabalhada com extrema prioridade dentro da empresa; antes que 
isso afete os resultados finais e as metas internas; caso fique fora dos padrões 
mínimos aceitáveis para a saúde da empresa  

Após um estudo em 76 hotéis, Simons e McLean Parks (2000) descobriram que 
o Turnover alto era um dos principais empecilhos da rentabilidade dos hotéis; não só 
trazendo problemas sociais; mas também grandes impactos financeiros de forma 
financeira; logo um problema comum o qual não se tem dado a devida atenção. 

Como citado por Pomi (2005), a motivação social é um dos principais e recursos 
para se evitar o Turnover, sendo que deve ser tratado como prioridade, provendo 
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melhorias nas condições de trabalho de cada colaborador, diminuindo jornadas de 
trabalho, dando apoio e suporte na vida pessoal dos colaboradores, ou benefícios 
financeiros, como aumentos de salário ou bonificação por resultados, e Hauck (2009) 
que dá ênfase manter os colaboradores atuais, evitando assim pedidos de demissões,  
e se mostrar  como uma empresa que se preocupa também com a vida do 
colaborador, o vendo como pessoa, e não como um recurso substituível. 

Outro impacto muito grande causado por um alto Turnover, como diz  é o 
impacto econômico, que analisando a fala de (MILKOVICH; BOUDREAU, 2008), 
podemos ver que isto acaba trazendo grandes perdas financeiras com altos custos 
em demissões, pagamento de multas indenizatórias e outros encargos, assim como 
custos com investimentos em novas selecões, contratações e treinamentos, sendo 
que isso afeta a operação, com funcionário que não acabam alcançando a excelência 
antes de se desligarem, que acabam não extraindo o máximo da prática de trabalho 
dos lugares que pouco ficam os colaboradores. 

As pesquisas e estudos de Robbins (2002)  também nos apresentam que 
tomando um controle de prevenção como prioridade se pode ter resultados, investindo 
em um departamento pessoal forte para que antes mesmo dos problemas ocorrerem, 
durante os processos de seleção, recrutamento e treinamento, se escolham as 
melhores pessoas que melhor se encaixem em suas respectivas funções a serem 
contratadas e que o trabalho esteja de acordo com que as empresas qeurem e de 
modo que o colaborador saiba fazê-lo, sendo capacitado para isso pela empresa, 
evitando desgastes futuros adicionais com problemas operacionais.Porque o quadro 
de autores escolhidos são os melhores para o trabalho 

Com isso, vemos que as empresas não devem tratar o assunto como algo 
trivial, trabalhando em cima de questões sociais e financeiras, evitando perdas e 
proporcionando um bom ambiente de trabalho e condições de vida para os 
colaboradores, mesmo que isso acabe custando mais no início com benefícios e 
salários, recrutamentos e seleções, já que a longo prazo, vai ser de incrível melhoria 
tanto social, como é vista pelos colaboradores e pela sociedade, como econômica, 
sendo que conseguirá manter os custos com demissões e altíssimos encargos e 
multas em níveis aceitaveis. 

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de 
trabalho, com funcionários/colaboradores de diferentes níveis hierárquicos. Estas 
foram realizadas entre os dias 10/04 e 10/05 do ano de 2016. Para se atingir os 
propósitos desse estudo buscou-se formular um roteiro de entrevistas embasado na 
teoria descrita. Os dados foram levantados por meio de revisão de literatura que foi 
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livro e 
artigos científicos, para dar o devido suporte teórico-acadêmico ao estudo (DIEHL E 
TATIM, 2004). Efetuou-se a pesquisa de campo e entrevistas em profundidade, com 
questões não estruturadas com 24 entrevistados de nível técnico e gerencial, 
funcionários da empresa Pergamon Hotel, atuantes na cidade de São Paulo, ligados 
à área de Hotelaria.  

A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada.  Neste tipo 
de trabalho, o pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente 
definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal, tendo abertura para incluir novas questões, se necessário, e análise de 
documentos, por meio das questões elaboradas buscou-se compreender o Alto 
Turnover e os problemas causados à operação. 

Para que estes objetivos fossem atingidos, planejou-se uma pesquisa baseada 
na aplicação de um questionário qualitativo a partir de entrevistas, sendo este 
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composto por perguntas básicas sobre o respondente e sua empresa. As perguntas 
foram elaboradas, levando-se em consideração aspectos que poderiam de certa 
forma, influenciar o funcionamento da empresa Pergamon Hotel, tendo o estudo como 
principal alicerce autores como os citados na revisão de literatura.  Apesar da amostra 
não ser representativa, ela é conveniente em função da disposição dos respondentes 
em participar da pesquisa e responder ao questionário de forma bastante detalhada. 
Foram entrevistadas 24 pessoas. 

 
6. RESULTADOS 

 
Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas nas 

entrevistas, também foram colhidas informações nos sites da organização. Estas 
contribuíram para complementar o estudo. Os resultados visaram responder a 
Avaliação como uma estratégia organizacional. As discussões apresentadas buscam 
traduzir a interpretação do pesquisador, construída a partir da análise das respostas 
obtidas pelas entrevistas realizadas, bem como, os dados obtidos a partir da 
observação in loco. As informações foram trabalhadas de forma a apresentar as 
percepções dos stakeholders com a finalidade de elaborar ações que venham a 
contribuir para a redução do Alto Turnover. 
 
    Quadro 1 – Percepções acerca de de Alto Turnover e seus impactos na operação 
 

Operação 
(17) 

Foi percebido pelas entrevistas que a grande maioria dos 
entrevistados está acostumada com um curto tempo dentro de 
cada hotel que trabalhou, sendo o tempo médio de 1 ano e meio 
em cada emprego, sendo que os mesmo trocam de emprego 
apenas por questões financeiras ou por algum motivo pessoal, 
como problema com alguma chefia ou condição de trabalho, e em 
sua grande maioria, mantém o mesmo cargo por mais de 3 anos, 
também não mostrando pretensão nenhuma na melhoria de seu 
próprio trabalho para crescimento pessoal ou um plano de carreira, 
ignorando tudo que pode ter a seu favor e se preocupando com 
questões triviais. Percebe-se também que com as experiências 
citadas pelos próprios colaboradores, isso não é um impedimento 
na vida ou para conseguir outros empregos, porque mesmo com a 
média aceitável de outros setores sendo de 3 anos em cada 
emprego para ser visto como um colaborador compromissado e 
interessado no trabalho, na hotelaria, 1 ano é suficiente para ser 
considerada uma boa experiência, e os contratantes estão 
preocupados na rapidez de contratação e trabalho exercido o que 
no recurso humano em si. No quesito hotelaria em geral fora 
percebido que as faixas salariais de todos os hotéis da rede BHG 
ou não, pagam salários muito próximos da base mínima 
estabelecida por sindicato, o que causa uma baixa concorrência 
salarial. 

Gerências 
(3) 

Com a entrevista dos gerentes, pôde-se perceber uma visão 
totalmente oposta de colaboradores dos setores operacionais, 
pois as gerências têm mais espírito empreendedor, não se 
preocupando só com um ou outro setor ou com o seu próprio 
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posicionamento dentro da empresa, mas sim na equipe e no 
resultado que o hotel traz, tentando resolver todos os problemas e 
questões de maneira que isso traga harmonia para a operação do 
hotel. Também foi notada pouca tolerância em relação a erros e 
problemas com colaboradores, seja essa conduta pessoal, regras, 
atraso e outros fatores, pois a visão dos mesmos para os 
funcionários é de quase unicamente uma força produtiva, 
interessado em apenas resultados, independente do que os 
colaboradores têm de visão sobre os mesmos, e caso algo não vá 
de acordo com o que as gerências querem para seus 
subordinados, a demissão é sempre a principal ferramenta de 
solução. 
 

Encarregad
os (4) 

Pode se ver dos encarregados, como supervisores de diversos 
setores, um lado mais humano que os gerentes, porém ainda 
assim preocupados com os resultados trazidos pelos 
colaboradores os quais são responsáveis. São preocupados o 
trabalho que apresentam para gerência, resultados positivos e o 
mínimo possível de erros, e ainda ouvem os problemas e queixas 
dos funcionários, alguns tentando da melhor maneira resolver as 
questões sociais e financeiras que atrapalham conversando com 
os gerentes que estão acima, mas outros já com uma visão mais 
fechada de resultados, pensando sempre em trazer o melhor 
resultado possível independente do sentimento dos 
colaboradores. São aqueles que estão em fase de transição, onde 
decidem se manter mais próximos dos funcionários ou então 
partem para uma visão estrita de resultados. 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Captar a semelhança de percepções acerca do assunto tratado neste trabalho 
e o setor da Hotelaria. Todos os entrevistados têm uma visão parecida quando se 
trata de resultados e rotatividade de maneira bem simples, onde quem não está 
satisfeito como gerente ou encarregado basta desligar o colaborador quanto o mesmo 
colaborador que não está satisfeito com as condições de trabalho ou de salário vão 
procurar e encontram facilmente outro emprego, fazendo isso de maneira simplificada 
e corriqueira, chegando a 5 lugares trabalhados em menos de 3 anos ou um quadro 
inteiro de funcionários trocados no mesmo período de tempo. 

As diferencias principais encontradas foi o abismo entre idéias e valores entre 
os grupos, onde uma parte vê exclusivamente os colaboradores como uma força de 
trabalho trabalhando em engrenagens únicas, e parte oposta num método de cada 
um por si, onde pensam apenas em ganhos pessoais de maneira que não estão 
interessados em nada além de receber o pagamento do fim do mês e então entrar no 
próximo até que não aguente mais trabalhar ali e pule para o próximo emprego.  

Todos os resultados foram colhidos em entrevistas com os colaboradores de 
diferentes níveis hierárquicos. Os resultados visam responder, quais ações e projetos 
podem ser implantados pela BHG para que o Pergamon Hotel sofra uma drástica 
redução no Turnover de funcionários, para que possa alcançar uma então excelência 
operacional e uma redução eficaz de custos na parte de recursos humanos. 
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Aumento de Salários e Benefícios como analisado e respondido em perguntas 
e conversas com os entrevistados, a área da hotelaria é uma área que paga em geral 
salários muito próximos da base mínima estabelecida por sindicatos, o que causa 
uma baixa concorrência entre diferentes hotéis e redes, não dando muita escolha ou 
oportunidades de maiores ganhos para os colaboradores, o que resolveria a questão 
financeira, e como já dizia  Mankiw (2001), o custo de algo é do que você desiste para 
obter isso, sendo que o custo de uma oportunidade que se é oferecida por outro 
empregador pode não valer deixar o emprego de lado, sendo que estará resguardado 
por uma remuneração adequada, e apoiado por Pomi (2005) que diz que uma das 
maiores causas do Turnover é a econômica. 

Motivação dos colaboradores sendo um dos principais problemas além do fator 
financeiro, a motivação pessoal também é uma ferramenta poderosa, e como citado 
por Morales (2002), o turnoveré um dos aspectos mais importantes da dinâmica 
organizacional, sendo que a motivação também é um dos aspectos positivos para a 
dinâmica organizacional, devendo ser utilizada a favor da empresa para se manter os 
colaboradores que ali já estão, e para isso podemos utilizar alguns exemplos dados 
pelos estudos de Mayo (2003), de alguns fatores que influenciam na motivação e no 
comprometimento dos colaboradores, que são eficácia da liderança, apoio prático 
aplicado, grupo de trabalho, aprendizado, desenvolvimento, recompensa e 
reconhecimento. Basta ter a vontade e planejamento para aplicação das mesmas.  

 Contratações mais efecientes são uma maneira de se evitar ter que demitir 
funcionários é um processo mais rígido e menos apressado na hora de seleção e 
recrutamento, que não se baseia somente em olhar na carteira e perguntar se o 
funcionário da conta do recado, mas se ele realmente está apto e vai trazer maiores 
resultados pra função a ser contratada, como diz Pontes (2001) ou se o funcionário 
realmente quer estar ali, se está precisando de recursos financeiros, plano de 
carreira, se o salário pretendido é o oferecido em uma forma de seleção mais 
completa ou se realmente é necessário fazer uma contratação externa, ou usar de 
base Hauck (2009) que diz que com a cultura de transição e recrutamento a empresa 
da oportunidade e prioridade aos funcionários, trabalhando também na motivação dos 
mesmos e como dizem os autores citados nesse estudo em sua maioria, como 
Robbins (2002) que entendo que altos índices de turnoverresultam em maiores custos 
com treinamento e Milkovich; Boudreau (2008)  que os procedimentos relacionados 
a seleção e recrutamento podem ajudar a prever demissões futuras, é válido para 
empresa investir em funcionários mais capacitados, mas não só experientes, mas 
assim como os gestores desejem que os mesmo sejam, num processo que evita 
embates e confronto de ideias de trabalho ou conceitos de excelência para os 
gestores, com funcionários mais capacitados do jeito que a própria companhia deseja. 

Eliminar a cultura implementada de alta rotatividade como algo comum, 
começando com a própria Gerência Geral em saídas alternativas à demissão, num 
prazo que possibilite ser feito sem que atrapalhe o andamento ou que seja uma 
mudança brusca, tratando os colaboradores de maneira mais humana do que 
recurso, sendo apenas um esforço físico e pessoal, assim como a melhoria pessoal 
de cada encarregado de setor, para que possa eliminar saídas repentinas, e também 
equipes mal sincronizadas, que são resistivas a mudanças de procedimentos que 
visam atingir os objetivos da organização. 

Elevar o número de treinamentos aplicados pela Rede BHG, conseguindo com 
isso colaboradores mais eficazes e capazes de fazer um trabalho mais efetivo, sendo 
ministrados cada nova contratação, em forma de pré-requisito para o trabalho, assim 
como treinamentos periódicos para reforçar procedimentos ou implantar novos 
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procedimentos, e também os benefícios sociais dados a cada colaborador, como dias 
de folga em datas especiais, folga bônus, aumento de benefícios como Vale 
Alimentação bônus e melhoria na qualidade de alimentação, com uma atenção maior 
dada aos anseios dos colaboradores. 

Diminuir as demissões na operação, que só causam um impacto maior 
financeiro e social, feito por cada Gerência responsável, buscando maneiras de 
realocação de recursos ou treinamentos para que se evitem demissões, assim como 
diminuição na dita falta de vontade ou preguiça na hora de um novo processo de 
recrutamento, sem acabar por contratar o primeiro colaborador que apareça sem a 
devida atenção aos mesmos, e também uma diminuição por parte dos colaboradores 
em faltas e atrasos, atestados não justificados e de falhas que são perceptíveis as 
gerências e atrasam o avanço dos objetivos da organização.. 

Criar uma nova cultura de excelência e baixa rotatividade, onde dentro do 
hotel, demissão seja algo comum, motivando os funcionários e melhorando a 
qualidade de vida, financeira e social dos mesmos, assim como mantendo custos 
baixos com o Turnover e equiparando de maneira parcial os mesmos com recursos 
transferidos pra recrutamentos mais efetivos e treinamentos mais frequentes, assim 
como projetos internos que beneficiem os colaboradores de maneira efetiva e 
participativa, para que os mesmo possam se inserir naturalmente dentro da 
organização para um alcance mais efetivo dos objetivos. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os objetivos desse trabalho foram alcançados, que eram identificar as reais 

causas do Turnover no setor da Hotelaria, mais especificamente no Pergmon Hotel, 
pertencente a rede de Hotéis BHG S.A. – Brazil Hospitality Group, e então 
desenvolver hipoteses que atendam as necessidades exigidas para que o problema, 
comum na área de estudo, seja então solucionado, sem que isso traga muitos custos 
para implementação dentro da empresa, e de maneira que sane o problema de forma 
rápida, efetiva e duradoura, sendo projetado para ser implantado a longo prazo. 

Para tal foi realizado um estudo de caso, com abordagem qualitativa por meio 
de entrevistas, na empresa citada Pergamon Hotel, e a revisão de literatura sugere 
que existe uma relação entre os problemas operacionais e o Alto Turnover, sendo 
que os impactos são mais percebidos quando a entrada e saída de recursos, que são 
em grande parte alocados para a área de rescisões, sendo prejudicial a empresa de 
maneira financeira e social. 

O artigo apesar de ter atingido seus objetivos, não deve sanar o problema 
enfrentado dentro da empresa estudada, pois a cultura implantada ainda é muito 
disseminada e aceita, assim como a forte hierarquia, onde colaboradores da 
operação ou de cargos baixos não tem opinião ou força de mudar algo dentro da 
empresa, por mais que deixem bem claros quais são os problemas enfrentados e o 
que realmente precisam para que possam se manter nos Hotéis por um tempo sadio 
e cada vez mais eficiente.  

Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza 
empírico/gerencial, pois durante a realização da pesquisa constatou-se a 
necessidade de uma mudança de cultura dentro da organização e uma mudança no 
estilo de liderança e atitudes dos colaboradores, que são eixos empíricos e gerenciais 
mais condizentes com as necessidades expressas da organização no atual contexto 
da empresa).  (FLEURY; FLEURY, 2001).  
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