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RESUMO

Em virtude do crescimento da atividade turística, o setor de meios de
hospedagens procura estar sempre inovando suas instalações para atender aos
desejos e necessidades de seus clientes. No entanto, o que tem se tornado um forte
diferencial é a qualidade da prestação de serviços pelos colaboradores. E para isto,
é primordial que estes colaboradores estejam satisfeitos no seu trabalho. Diante
disto, o presente estudo tem como objetivo avaliar os fatores que afetam ou
contribuem para a satisfação dos colaboradores da rede hoteleira da cidade de São
Miguel do Gostoso/RN. O modelo conceitual proposto foi adaptado de CABRAL
(2015), o qual propõe identificar se o Marketing Interno, Comprometimento
Organizacional, Qualidade Percebida contribuem diretamente para a Satisfação
Laboral dos colaboradores. A metodologia adotada quanto a natureza, pesquisa
aplicada, de abordagem quantitativa, com objetivos de natureza explicativa e um
procedimento Técnico Survey. Utilizou se questionário como ferramenta para coletar
os dados, aplicando a uma amostra de 150 colaboradores dos meios de
hospedagens da cidade do estudo. A partir dos dados obtidos com a pesquisa, foi
realizado uma análise, a qual possibilitou diagnosticar o nível de Satisfação Laboral
dos colaboradores e os aspectos que antecedem essa satisfação, identificando os
pontos fortes da Organização e onde é necessário melhorias. Diante dos resultados,
é possível afirmar que o Marketing Interno, o Comprometimento Organizacional e a
Qualidade Percebida contribuem para a Satisfação Laboral dos colaboradores da
rede hoteleira de São Miguel do Gostoso. No entanto, vale destacar que, enquanto a
percepção da qualidade apresenta resultados satisfatórios, as ações de Marketing
Interno aponta para melhorias e por mais que, os colaboradores estejam satisfeitos
e comprometidos com o trabalho, não aceitariam qualquer cargo para permanecer
na empresa. Esses resultados evidenciam a relevância da satisfação dos
colaboradores para a qualidade na prestação de serviços turísticos.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing Interno. Comprometimento Organizacional.
Qualidade Percebida .Satisfação Laboral

ABSTRACT

Through the growth of tourism the accommodation sector is always searching
way innovating its infrastructure to attend wishes and needs of its customers.
However, which has become a strong difference is the quality of service provision by
employees. And for this, it is essential that these employees are satisfied in their
work. So this study had goals, analize the factors affect our contribute to employees
satisfaction in the São Miguel do Gostoso hotels, by applying the adaptive model
CABRAL (2015). The constructs that composes this model are: Internal Marketing,
Organizational Commitment and Perceived Quality. For the purpose to evaluate
these dimensions to employees satisfaction. These questions it aims to evaluate the
level of employee satisfaction and the reasons that come before satisfaction. The
methodology used was: the nature applied research, with a quantitative approach,
with goals explanatory´s nature and a technical survey procedure. Used a
questionnaire as a tool to collect dice. applying a sample of 150 employees of hotels
of the study city. Based on dice collected through the research. an analysis was
performed which made it possible to diagnose the level of Labor Satisfaction of
employees in São Miguel do Gostoso hotels. The results affirm Internal Marketing,
Organizational Commitment, and Perceived Quality contribute to employees
satisfaction in São Miguel do Gostoso hotels. However, it notes that Perceived
Quality shows satisfactory results, while Internal Marketing needs improvement; and
even though employees are satisfied and committed to the work, They would not
accept any position to stay in business. This research shown the relevance
employees satisfaction to quality of tourist services.

KEY WORDS: Internal Marketing. Organizational Commitment. Perceived Quality.
Employees Satisfaction.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos, vem se estudando o comportamento humano no
ambiente de trabalho, analisando a motivação e satisfação dos colaboradores no
desempenho de suas atividades. A satisfação no trabalho se dá por meio da
avaliação que o próprio trabalhador faz sobre as suas atribuições.
O presente estudo visa identificar os fatores que afetam a satisfação no
trabalho dos colaboradores da rede hoteleira de São Miguel do Gostoso sendo
embasado pela pesquisa de Cabral (2015). Este autor sinaliza que a satisfação
Laboral, o Marketing Interno, o Comprometimento Organizacional e a Qualidade
Percebida pelos colaboradores devem ser estudados de maneira sistêmica de modo
a tentar descobrir as suas relações.
Na presente pesquisa, são estudados os determinantes da Satisfação Laboral
dos colaboradores da área hoteleira de São Miguel do Gostoso. São analisados os
aspectos que contribuem ou determinam para a Satisfação Laboral dos
colaboradores, justificando a relevância da Satisfação para a qualidade na prestação
de serviços.
Por meio da pesquisa feita aos colaboradores da rede hoteleira na cidade do
estudo, no período de Março a Abril de 2015 com o objetivo de identificar o nível de
satisfação dos colaboradores com o seu trabalho e de que forma isso afeta as
organizações.
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1.1

PROBLEMÁTICA
O trabalho ocupa uma proporção substancial na vida da maior parte das

pessoas, sendo visto como um símbolo de valorização individual, constituindo-se
como fonte da dignidade humana, de recompensa financeira ou forma de
autorrealização.
Desta forma, apresenta-se a questão de saber até que ponto as pessoas estão
satisfeitas com o seu trabalho e retiram dele o prestígio, a recompensa econômica e
a autorrealização, ou, pelo contrário, o mesmo torna-se um sacrifício que é preciso
enfrentar todos os dias, por causa da necessidade suprema da subsistência.
Diante das informações apresentadas, acerca da relevância da Satisfação
Laboral dos colaboradores para o seu bem estar pessoal e profissional e
consequentemente para a qualidade na prestação de serviços turísticos, o presente
estudo tratou a seguinte questão: Em que nível de satisfação se encontram os
colaboradores do setor hoteleiro de São Miguel do Gostoso e de que forma
isso influencia o desempenho das organizações?
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1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Objetiva avaliar o nível de satisfação Laboral dos colaboradores em relação
ao Marketing Interno, o Comprometimento Organizacional e a Qualidade Percebida
pelos colaboradores da área hoteleira de São Miguel do Gostoso e identificar a
relevância de seus antecedentes por meio da aplicação adaptativa do modelo Cabral
(2015).

1.2.2 Objetivos Específicos:

1. Identificar e analisar o perfil dos colaboradores da área hoteleira de São
Miguel do Gostoso por meio da aplicação de questionários;
2. Verificar estatisticamente a relevância dos fatores de avaliação utilizados pelo
modelo adaptado de Cabral (2015) a partir da percepção dos colaboradores
da área hoteleira de São Miguel do Gostoso em relação à Satisfação Laboral.

1.3

JUSTIFICATIVA
Uma equipe de trabalho satisfeita contribui para níveis mais elevados de

produtividade em resultado da diminuição do absenteísmo, da rotatividade de
colaboradores e de incidentes negativos derivados de comportamentos destrutivos.
Ou seja, trabalhadores insatisfeitos demonstram uma tendência a serem menos
produtivos ou até mesmo agressivos no setor de trabalho.
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Neste sentido, o presente estudo se propõe a avaliar o nível de Satisfação
Laboral dos colaboradores da rede hoteleira de São Miguel do Gostoso e de que
forma isso influencia o desempenho das organizações.
Esse estudo se considera de alta relevância para a sociedade, tendo em vista
que, identificar os fatores que contribuem diretamente para a Satisfação Laboral dos
colaboradores são fundamentais para entender os aspectos que ocasiona a
permanência do colaborador na empresa, por meio da realização pessoal e
profissional. A permanência no emprego, afeta positivamente a economia local,
gerando mais demanda, que gera mais oferta e assim sucessivamente. Outro
aspecto que se destaca é a fidelização de hóspedes, derivada da qualidade nos
serviços

prestados.

Essa

fidelização

contribui

significativamente

para

a

sustentabilidade da atividade turística local, gerando mais emprego e renda para a
população.
As questões abordadas neste trabalho, são relevantes para a academia, as
quais poderão nortear os demais segmentos do Turismo a desenvolverem outras
pesquisas, aprofundando o presente estudo.
Pela ótica da estudante pesquisadora de Turismo, residente e domiciliada na
cidade do estudo, essa pesquisa contribuiu para uma visão mais aprofundada sobre
os fatores que contribuem para a Satisfação Laboral dos colaboradores, por meio da
avaliação do relacionamento interno entre a empresa e o colaborador.
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2.

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO

INTRODUÇÃO
Este capítulo aborda uma revisão de literatura a qual se fundamenta a base

teórica da presente pesquisa. Inicialmente se aborda o conceito de Marketing
Interno, delineando suas principais características e medidas de utilização. Na
sequência,

se

explora

os

conceitos

de

Comprometimento

Organizacional

descrevendo as principais dimensões. Apresenta se o conceito de Qualidade de
Serviço Percebida, destacando os modelos que fundamenta a medição da qualidade
do serviço, a partir de uma estrutura hierárquica multidimensional. Explica a
definição de satisfação e suas dimensões no trabalho. Relaciona o Marketing
Interno, o comprometimento organizacional e Qualidade do Serviço Percebida com a
Satisfação Laboral dos colaboradores, respectivamente.

2.2

MARKETING INTERNO

Nos anos 80, Berry (1981) argumentava que a relação interna entre as
empresas e seus colaboradores são tão relevantes quanto o relacionamento externo
com os clientes. Segundo Gronroos, (2009), a partir desse momento surgia o
interesse em melhorar o ambiente interno da empresa, considerando fundamental
para se obter um resultado positivo no mercado. Esta reflexão ocasionou o
surgimento do conceito “Marketing Interno”, o qual o objetivo principal era de suprir
as necessidades dos colaboradores, por meio do uso eficaz das estratégias de
gerenciamento, no âmbito interno das empresas.
Nessa vertente de conceitos sobre Marketing Interno, vale destacar a
definição formada por Berry e Parasuraman (1992). Para estes autores, o Marketing
Interno deve atrair, treinar e manter colaboradores satisfeitos e qualificados. Kotler
(1998) complementa essa afirmação, acrescentando que o Marketing Interno é a
ferramenta

utilizada

pela

empresa

para

contratar,

desenvolver

e

manter

colaboradores motivados, que ofereçam um atendimento de qualidade aos clientes.

6

Afirmação semelhante encontra se em KOTLER E ARMSTRONG (1999), os quais
destacam a importância do trabalho em equipe, com o objetivo de manter clientes
satisfeitos.
Observa se, nestas definições que a preocupação primordial do Marketing
Interno é proporcionar a satisfação dos colaboradores por meio de seu desempenho
e valorização. Segundo Gronroos (2009), o Marketing Interno é uma ferramenta de
gerenciamento, a qual o alvo é desenvolver nos colaboradores uma visão voltada
para o cliente. Portanto, a maneira de utilizar essa ferramenta ocorre por meio de
desenvolver nos colaboradores o entendimento de como funciona a empresa, quais
são os objetivos e missão, além de promover a conscientização de todos os
colaboradores em relação aos desejos e necessidades dos clientes.
Greene et al. (1994) relatam um pensamento equivalente, ao definir o
Marketing Interno como a promoção da empresa e sua linha de produtos aos
colaboradores. Mais uma vez, é destacada a valorização do colaborador, pois a
empresa deve atentar-se tanto para seus clientes internos, quanto para o cliente
externo. Outra vertente de raciocínio que é considerada é a de Grönroos (2009), que
define o Marketing Interno como uma ferramenta de gerenciamento, a qual o alvo é
de desenvolver nos colaboradores uma consciência do cliente.
A maneira de utilizar essa ferramenta ocorre por meio de um processo
holístico para agrupar diversas atribuições da empresa de duas formas: primeiro,
constatar que os colaboradores em todos os níveis, entendam o funcionamento da
empresa, a missão, os objetivos e que tenham uma conscientização em relação aos
desejos e necessidades dos clientes; segundo, assegurar que os colaboradores
estejam capacitados e motivados para agir de forma orientada para serviços. Silva
et al. (2001) acrescentam ainda a estes fatores, a importância de se proporcionar
uma infraestrutura de trabalho e o desenvolvimento de uma visão estratégica em
conjunto entre todos os colaboradores.
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2.3

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL
Uma das grandes preocupações das organizações, tanto no meio acadêmico

quanto no empresarial, é a de conseguir selecionar e manter, no seu quadro
funcional, indivíduos competentes, dedicados, engajados e, principalmente,
envolvidos com os problemas da organização. No entanto, torna se fundamental
compreender os vínculos estabelecidos pelos indivíduos com as organizações onde
trabalham.
Entretanto, ao se analisar a literatura sobre comprometimento organizacional,
se confirma a existência de uma enorme complexidade de abordagens, para sua
definição e medições (Allen e Meyer, 1991). Esta complexidade de abordagens, e de
expectativas existentes, reflete as suas origens em disciplinas científicas, como por
exemplo: Sociologia, Teorias Organizacionais e Psicologia Social, tal como foi
observado por Mowday et al. (1982).
Apesar da variedade de conceitos já existente, pode-se afirmar que, segundo
(Mowday et al., 1982) o Comprometimento Organizacional tem sido compreendido
como um vínculo emocional que os colaboradores desenvolvem na organização em
que trabalha.
Para os autores Mowday, Porter e Steers (1982), o comprometimento vai
muito além de uma postura de lealdade passiva para com a organização, envolve
também um relacionamento ativo que busca o bem-estar desta. Mowday, Porter e
Steers (1982, p.27) afirmam que o comprometimento pode ser caracterizado por no
mínimo três fatores: “(a) uma forte crença e a aceitação dos objetivos e valores da
organização; (b) estar disposto em exercer um esforço considerável em benefício da
organização; (c) um forte desejo de se manter membro da organização”
Embora existindo uma diversidade de significados relacionados ao conceito,
na medida em que as primeiras definições se desenvolviam, o Comprometimento
Organizacional pode ser ligado à divisão de duas abordagens essenciais: atitudinal e
comportamental. Para a abordagem atitudinal o comprometimento é percebido como
uma atitude que reflete a natureza e a qualidade da ligação entre um funcionário e
uma organização (Meyer e Allen, 1991); já a perspectiva comportamental tem como
atenção primordial o processo no qual os colaboradores desenvolvem um vínculo
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emocional em relação as suas próprias atribuições e não com a organização. (Liou e
Nyhan, 1994).
Segundo Buchanan (1974) O Comprometimento Organizacional é definido,
como a ligação emocional de um indivíduo aos objetivos e valores da organização.
Medeiros et al. (2005) defendem que o Comprometimento Organizacional é um
constructo formado por sete dimensões latentes: a) internalização de valores e
objetivos organizacionais; b) sentimento de obrigação em permanecer na
organização; c) sentimento de obrigação pelo desempenho; d) sentimento de fazer
parte; e) sentimento de falta de recompensas e oportunidades; f) linha consistente
de atividade; g) escassez de alternativas”

2.4

QUALIDADE DE SERVIÇO PERCEBIDA
Em virtude do crescimento do setor de serviços, as empresas atribuem alta

relevância e se concentram ainda mais na qualidade dos seus serviços. Essa
qualidade dos bens e serviços pode ser classificada como sendo muito valioso no
setor hoteleiro. Quando a qualidade do hotel é percebida pelo cliente, se obtêm a
satisfação e consequentemente a fidelização destes clientes. No entanto, para
alcançar a qualidade de serviço, é imprescindível compreender os fatores que os
antecedem. Desta forma, para ter uma melhor percepção se torna fundamental o
conhecimento sobre a definição da qualidade de serviços, abordando os principais
conceitos dos autores neste tema.
Neste caso, Oliver (1994) determina que o grau de satisfação dos clientes é
essencial para analisar o funcionamento do serviço apresentado, diante dos seus
desejos e necessidades. Entretanto, a qualidade percebida é determinada pela
dissenção entre as expectativas dos clientes e sua avaliação do bem ou serviço.
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) afirmam que a qualidade de serviço é
um nível de divergência entre as expectativas e percepções dos clientes de serviços.
Berry, Zeithaml e Parasuraman (1994) definem a qualidade do serviço como a
diferença entre as expectativas ou os desejos dos clientes e suas percepções.
Essas definições de qualidade de serviços são fundamentadas numa comparação
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da percepção da qualidade de serviço entre as expectativas dos clientes antes de
usar um serviço e o real desempenho depois de usar o serviço (BERRY; ZEITHAML;
PARASURAMAN, 1994; GRÖNROOS, 1982).
Brady e Cronin (2001) apresentam uma nova medida para a Qualidade de
Serviço

Percebido,

recorrendo

também

a

um

modelo

hierárquico,

mas

conceitualmente diferente do de DABHOLKAR, THORPE E RENTZ (1996). Este é o
modelo que nos propomos replicar e que passaremos a apresentar.
Para Brady e Cronin (2001, p. 39), no estudo qualitativo e quantitativo
realizado direcionado para oito serviços distintos, cada uma das dimensões
(Qualidade do Relacionamento, Qualidade do Ambiente Físico e Qualidade do
Serviço Fornecido) têm três subdimensões, sobre as quais os clientes fazem as suas
avaliações,

respectivamente

(Atitudes,

Comportamentos,

Conhecimentos

Profissionais, Condições Ambientais, Concepção das instalações, Fatores Sociais,
Tempo de Espera, Elementos Tangíveis e Resultado da Experiência) de maneira a
extrair a avaliação dos clientes sobre o desempenho das organizações nas
dimensões apresentadas, as quais levarão à percepção da qualidade total do
serviço.
Figura 01 - Modelo de Brady e Cronin (2001)

Fonte: Brady e Cronin (2001).
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As três dimensões de qualidade de serviços de Brady e Cronin (2001) e
testadas em estudos anteriores são entendidas por meio da explicação de cada uma
delas. A qualidade de interação é definida pelas interações interpessoais que
ocorrem durante a prestação dos serviços e, na maioria das vezes, possui efeitos
relevantes sobre a qualidade de serviço percebida (GRONROOS, 1982; SOLOMON,
2011).
A qualidade do ambiente físico, que é a segunda dimensão, considera as
avaliações de atendimento ao cliente sobre o ambiente físico na prestação de
qualidade total de serviços (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1985).
A terceira dimensão de Brady e Cronin (2001) é a qualidade de resultados,
que se refere ao resultado técnico de como o serviço foi concedido ao cliente. O que
pode mudar considerando as variáveis aplicadas na pesquisa de acordo com cada
população. Com isso, tenta-se buscar uma ligação direcionada à qualidade de
serviço.

2.5

SATISFAÇÃO LABORAL

A Satisfação Laboral é um dos fenômenos mais estudados nas áreas do
Comportamento Organizacional, da Psicologia e da Gestão de Organizações. Há
décadas que se percebe uma dedicação dos gestores empresariais e acadêmicos
para entender este conceito.
Segundo Alcobia (2001), são diversos motivos que justificam este interesse
no seu estudo, tanto numa visão do indivíduo (fato que resulta de aspectos como o
respeito, o bem-estar e a saúde psicológica), como na área organizacional (levando
em consideração que pode influenciar o funcionamento da organização e contribuir
para o aumento da produtividade).
Para se entender o conceito de Satisfação Laboral é fundamental defini-lo.
Todavia, antes de conceitua-lo, é essencial relacionar a intensa ligação que existe
entre as abordagens teóricas que fundamentam os estudos sobre a satisfação e
motivação no trabalho.
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Observando que as pessoas são influenciadas por inúmeras e diversas
razões, os fatores que contribuem para a satisfação dos indivíduos no seu trabalho
são diferentes de uma pessoa para outra. (Schneider e Vaught, 1993).
Para o autor Locke (1976) a Satisfação Laboral está relacionada ao bem estar
emocional, que resulta da avaliação das experiências no trabalho feita pelos
colaboradores. Para Alcobia (2001), a Satisfação no Trabalho corresponde ao
conjunto de sentimentos e emoções benéficas ou não, que são dependentes da
maneira como os colaboradores avaliam o seu trabalho. Ou seja, nos conceitos dos
autores, a satisfação se constitui num período de tempo em que os colaboradores
adquirem informações sobre o ambiente de trabalho. Portanto, destaca-se que essa
natureza afetiva e dinâmica da satisfação, pode se decompor mais rápido do que o
tempo que levou para se estabelecer.
Entretanto, além desta percepção, na opinião de Alcobia (2001), as inúmeras
definições podem ser agrupadas segundo a ótica da satisfação como uma atitude
que engloba os componentes cognitivos (pensamentos ou avaliação do objeto de
acordo com o conhecimento), afetivas (sentimentos, emoções positivas ou
negativas), e comportamentais (predisposições comportamentais/de intenção em
relação ao objeto).
Os aspectos pesquisados com mais frequência são a satisfação com: a
chefia, a organização, os colegas de trabalho, as condições de trabalho, a
progressão na carreira, as recompensas salariais, os subordinados, a estabilidade
do emprego, a quantidade de trabalho, o desempenho pessoal, entre outros.
(Alcobia, 2001).

2.6 MARKETING INTERNO E SATISFAÇÃO LABORAL

O Marketing Interno prioriza a estima o bem estar do colaborador mediante o
projeto e implementação de práticas de Recursos Humanos que satisfaçam suas
necessidades (Domínguez et al, 2009). Deste modo, o MI constitui também uma
política especialmente para a gestão de pessoas nas empresas de serviços.
(Kelemen e Papasolomou - Doukakis, 2004). Como os colaboradores são a última
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carga da prestação do serviço e condicionam de modo muito importante em seu
nível de qualidade (Shiu e yu, 2010), é fundamental que estejam satisfeitos, portanto
Gronroos. (2009, p. 341) afirma que: “Marketing interno é a filosofia de
gerenciamento que trata funcionários como clientes. Eles devem sentir-se satisfeitos
com seu ambiente de trabalho e com os relacionamentos com seus colegas de
trabalho em todos os níveis hierárquicos, bem como o relacionamento com seu
empregador como organização”.
Em concordância (Rafiq e Ahmed, 2000) descrevem três etapas no processo
de desenvolvimento do Marketing Interno: A Primeira etapa consiste na motivação e
satisfação do colaborador. Segundo (Berry, 1981) “Os trabalhos se concentraram
em como obter colaboradores motivados e satisfeitos face a melhorar a qualidade
dos serviços” surgem a partir da conscientização da empresa que para ter clientes
satisfeitos, é fundamental também dispor colaboradores satisfeitos, para que
possam proporcionar um serviço de qualidade. (Sasser y Arbeit,1976). O método
essencial para alcançar a satisfação dos colaboradores segundo Berry e
Parasuraman (1992) o Marketing Interno deve: “atrair, desenvolver, motivar e reter
os colaboradores qualificados com produtos-trabalhos que satisfaçam suas
necessidades”.
A Segunda etapa se concentra na orientação ao consumidor. Gronroos (2009,
p. 341) afirma que “[...] as atitudes dos funcionários e sua motivação para a
consciência quanto ao cliente e a mentalidade de serviço têm de ser gerenciadas.
Isso pode ser chamado de aspecto de gerenciamento de atitude do Marketing
Interno”.
A Terceira etapa se fundamenta na execução da estratégia e gestão de
cambio. Considera-se o Marketing Interno como uma ferramenta ou recurso para
ajudar a empresa a executar de forma eficaz sua estratégia. Neste sentido, o MI
adquire a classificação de filosofia empresarial. (Dominguez et al, 2009) focada na
satisfação do colaborador e que promove o desenvolvimento dos mecanismos
necessários dentro da organização para conseguir a integração funcional, diminuir o
isolamento interdepartamental, reduzir os atritos internos e superar a resistência a
mudança (Rafiq y Ahmed, 1993).
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Acredita-se que o MI pode ser aplicável em qualquer tipo de empresa e
colaboradores, não apenas ao pessoal de contato com o cliente já que se trata de
uma estratégia que se prossegue a criação de sistemas de trabalho de alto
rendimento para criar e alcançar maiores competências individuais e organizacionais
e, em última instancia influenciar o rendimento do negócio. (Ahmed, et al., 2003, p.6
e 7).
No entanto, o Marketing Interno inclui ações tais como a seleção, formação e
incentivo dos colaboradores, a socialização dos colaboradores, o estabelecimento
de informação aberta e precisa entre os colaboradores e a orientação, o
empowerment e a participação na tomada de decisões. (Naudé et al., 2003, p.7)
As empresas que realizam uma gestão de pessoas a partir da perspectiva do
MI manifestam uma preocupação especial por conhecer as necessidades e
habilidades específicas de seus colaboradores, estabelecer programas de formação,
sistemas de incentivos e melhorar as comunicações verticais entre gerentes e
colaboradores, a fim de melhorar a motivação e a satisfação dos colaboradores
(Rodriguez et al., 2011)
Estudos empíricos anteriores têm demostrado que a tomada de decisões
participativa nas empresas melhora a motivação e satisfação no trabalho de seus
colaboradores, o qual tem seu reflexo na melhora dos resultados organizacionais
(Kim, 2002; Ahmed et al., 2003, p.10)

2.7 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E A SATISFAÇÃO LABORAL
Uma das tendências do Comprometimento Organizacional surge da
viabilidade de definir comprometimento por meio de teoria relacionada à atitude.
Portanto, esse comprometimento representa a forma que cada indivíduo se identifica
com a organização a qual está inserido, o seu desejo em permanecer na
organização, a fim de contribuir significativamente para concretizar as metas e
objetivos estabelecidos pela organização.
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Para explorar a relação do colaborador com a organização, (Mowday, Porter e
Steers, 1982) enfatizam a natureza afetiva do processo de identificação do indivíduo
com os objetivos e valores da organização. As três dimensões utilizadas pelos
autores para definição do construto ressaltam nesta noção de avaliação:
a) Forte crença e aceitação dos valores e objetivos da organização;
b) O forte desejo de manter o vínculo com a organização e
c) A intenção de se esforçar em prol da organização
Desta forma, o comprometimento não está apenas na lealdade passiva dos
colaboradores com a organização, mas está fundamentado principalmente na
relação ativa com a organização, por meio da disposição dos indivíduos em se
esforçar para alcançar o desenvolvimento organizacional.

2.8 QUALIDADE DO SERVIÇO PERCEBIDA E A SATISFAÇÃO LABORAL
Cada vez mais, as empresas estão direcionando sua atenção para a melhoria
da qualidade dos serviços, com o objetivo de aumentar a eficácia organizacional e
obter vantagem em relação à concorrência. Nesse contexto, serão avaliadas duas
das principais dimensões secundárias que influenciam a qualidade dos serviços: a
qualidade percebida pelo cliente por meio da capacitação e satisfação dos
colaboradores. (Snipes, Oswald, Latour, e Armenakis, 2005).
A relação entre a satisfação no trabalho e qualidade de serviço tem sido
sugerida pelo "Ciclo do Sucesso" modelo (Schlesinger e Heskett, 1991). Este
modelo propõe que a satisfação do colaborador, é influenciada pela qualidade do
serviço interno, o qual contribui para o aumento do desempenho dos colaboradores,
e por sua vez leva à satisfação do cliente, na fidelização e aumento do desempenho
financeiro de uma empresa.
Em concordância Wilson e Frimpong (2004), também descreve o "Ciclo do
Sucesso", como o desempenho da satisfação do serviço de emprego, ao qual se
baseia na lógica de que os trabalhadores satisfeitos oferecem melhor qualidade de
serviço para os colegas de trabalho e clientes do que os colaboradores que têm
baixa satisfação com seus trabalhos.

15

Alguns pesquisadores, como Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985)
defendem que a qualidade do serviço deve ser medida como a diferença entre as
expectativas e a percepção da qualidade do serviço dos clientes como conceituado
em seu modelo SERVQUAL.
Em controvérsia, Cronin e Taylor (1992) sugeriram que a qualidade do serviço
é uma conceituação baseada na atitude, e, portanto, a medição da qualidade do
serviço deve refletir um índice apenas para o desempenho como proposto no seu
construto SERVPERF.
Outo fator de extrema relevância para a satisfação do colaborador, é sua
participação nas tomadas de decisões. Tendo em vista que estes estão sempre em
contato direto com os clientes, portanto podem relatar exatamente quais são as
exigências dos clientes e sugerir maneiras de implementá-las. Isso faz com que os
colaboradores se sintam valorizados, tornando-os satisfeitos com o trabalho.
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3.0
3.1

METODOLOGIA
INTRODUÇÃO
Neste capitulo, é abordada a metodologia, explorada na pesquisa de

satisfação dos colaboradores da rede hoteleira de São Miguel do Gostoso/RN.
Demonstrada a sistemática das fases do desenvolvimento da pesquisa por meio da
descrição e dimensão de cada tópico: O tipo de pesquisa, a classificação dos
objetivos, O Processo de Pesquisa Utilizado, a Determinação do Instrumento e
Técnica de Coleta de Dados, Procedimentos de Coleta de Dados, Processamento e
Digitação, Modelo Conceitual Proposto e Técnicas de Análise Estatística. Esses
aspectos são fundamentais para a obtenção dos dados relativos aos antecedentes
da satisfação dos colaboradores na rede hoteleira de São Miguel do Gostoso.

3.2

TIPO DE PESQUISA

Quanto à natureza desta pesquisa, classificou-se a mesma como aplicada. A
pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática que pode ser
dirigida a solução de problemas específicos e pode envolver verdades e interesses
locais (GIL, 2012; MARCONI e LAKATOS, 2003).
Quanto à forma de abordagem, a pesquisa será quantitativa, de acordo com
Fonseca (2002):
“A pesquisa quantitativa se centra na objetividade.
Influenciada pelo positivismo, considera que só a
realidade só pode ser compreendida com base na
análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa
quantitativa recolhe a linguagem matemática para
descrever as causas de um fenômeno, as relações
entre variáveis, etc.” Fonseca (2002, p.20).

A pesquisa será quantitativa, apresentado enfoque bibliográfico, de acordo
com (Gil, 2012, p.50) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já
elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
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Quanto aos objetivos, a pesquisa será explicativa, de acordo com os autores
Gil e Santos.
“São aquelas pesquisas que têm como preocupação
central identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o
tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da
realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”.
(GIL, 2012, p.28).
“São pesquisas explicativas aquelas que se ocupam com
o porquê dos fatos e fenômenos que preenchem a
realidade, isto é, com a identificação dos fatores que
determinam a ocorrência, ou a maneira de ocorrer, dos
fatos/fenômenos/processos” (Santos, 2002 p.27).

O procedimento utilizado foi com survey que pode ser referida como sendo a
obtenção de dados ou informações sobre as características, as ações ou as opiniões
de determinados grupo de pessoas, indicado como representante de uma população
alvo, utilizando como instrumento de pesquisa, usualmente um questionário
(FONSECA, 2002).
“As pesquisas deste tipo se caracterizam pela
interrogação direta das pessoas cujo comportamento se
deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação
de informações a um grupo significativo de pessoas
acerca do problema estudado para em seguida,
mediante análise quantitativa, obter as conclusões
correspondentes dos dados coletados” (GIL, 2012).

Apresenta-se na Figura 2, uma síntese da metodologia utilizada no
desenvolvimento desta pesquisa.
Figura 02: Síntese da Metodologia de Pesquisa

Fonte: Adaptado de Mattozo 2014.
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3.3 DETERMINAÇÃO DO INSTRUMENTO E TÉCNICA DE COLETA DE
DADOS
Nesta seção é demonstrado e argumentado o instrumento e técnica de coleta
de dados, a maneira de aproximar-se dos colaboradores, a forma de responder e a
elaboração das questões inseridas no questionário. Diante de inúmeras alternativas
para levantamento de dados em trabalho de pesquisa, foi escolhido realizar um
questionário, face às diversas vantagens apresentadas. Segundo Lakatos e
Marconi (2003) o “Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído
por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem
a presença do entrevistador”.
A presente pesquisa é caracterizada por um questionário quantitativo de
questões fechadas, aplicado aos colaboradores do setor hoteleiro de São Miguel
do Gostoso, para avaliar quais aspectos influenciam na satisfação destes
indivíduos no setor de trabalho.
Para testar a confiabilidade de conteúdo e a compreensão dos
entrevistados foi realizado um pré-teste com uma amostra de 5,5% de 150
questionários que foram aplicados na pesquisa, ou seja, 08 questionários foram
aplicados a 08 alunos do curso de Turismo, os quais se encontravam cursando o
sétimo período no núcleo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na
cidade de Touros, com o objetivo de constatar possíveis falhas na compreensão
das questões apresentadas. Esse procedimento é fundamental, pois segundo
(Gil, 2012) “o pré-teste é realizado mediante a aplicação de alguns questionários
(de 10 a 20) [...]”. Ainda segundo (Gil, 2012) “o pré-teste de um instrumento de
coleta de dados tem por objetivo assegurar-lhe a validade e precisão”.
Quanto ao conteúdo do questionário foi feito uma análise pelos
professores PhD. Breno Fernando Tinoco Cabral e PhD. Teófilo Câmara Mattozo
para validar o conteúdo das questões. De acordo com (Gil, 2012) um dos dois
procedimentos mais utilizados para verificar a validade das escalas é a opinião
de um júri. A validade de uma escala é confirmada a partir da opinião de um
grupo de pessoas tidas como especial no campo dentro do qual se aplica a
escala.
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3.3.1 O Processo de Pesquisa Utilizado

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa caracterizou-se por
um

questionário

quantitativo

de

questões

fechadas,

aplicado

junto

aos

colaboradores da área hoteleira de São Miguel do Gostoso. Para Malhotra (2006)
esse método de survey apresenta várias vantagens: primeiro, é fácil de ser aplicado;
segundo, os dados obtidos são confiáveis porque as respostas são limitadas às
alternativas mencionadas; terceiro, a codificação, a análise e a interpretação dos
dados são relativamente simples.
O questionário proposto aborda dois tipos de variáveis: as de caracterização e
conteúdo da pesquisa. Nas variáveis de caracterização estão os aspectos
econômicos e demográficos, que relata as características dos colaboradores. As
variáveis de conteúdo apresentam as questões relacionadas ao Marketing Interno,
Comprometimento Organizacional, Qualidade Percebida e Satisfação Laboral. Estas
variáveis exercem um papel essencial na avaliação e exatidão da ocorrência dos
aspectos pesquisados.
Inicialmente foi assinalado pelo entrevistado informações pessoais: estado
civil, idade, grau de escolaridade, cargo que exerce no hotel, rendimento familiar
médio mensal, tempo que trabalha no hotel, sexo e residência fixa. Em continuidade,
assinalando uma alternativa para cada variável de conteúdo da pesquisa em relação
ao modelo adaptativo de Cabral (2015), composto por 9 questões sobre Marketing
Interno, 9 questões relacionadas ao Comprometimento Organizacional, 20
questões para analisar a Qualidade percebida e 3 questões para identificar o nível
de Satisfação Laboral, totalizando 41 questões de conteúdo.
Para avaliar se utilizou a escala likert com variação entre 1 e 10 no qual 1
indica discordância total e 10, concordância integral. A escala foi explicada ao
entrevistado no momento de avaliar os aspectos abordados no questionário,
solicitando que o mesmo assinalasse apenas uma alternativa para cada questão.
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3.3.2 Determinação da População da Pesquisa, Tamanho da Amostra e
Processo de Amostragem

Partindo de uma população alvo do estudo formada por 245 por colaboradores
da rede hoteleira de São Miguel do Gostoso, ao qual foi realizada a pesquisa com uma
amostra de 150 colaboradores, aplicada nos próprios hotéis, durante o horário de
trabalho. Para se obter a amostra da pesquisa, foi utilizado o processo de um plano
amostral com intervalo de confiança de 95% e margem de erro máxima de cinco
pontos percentuais (5%).
Para Malhotra (2006), vários fatores qualitativos devem ser levados em conta
na determinação do tamanho da amostra, principalmente a importância da decisão, a
natureza da pesquisa, o número de variáveis, a natureza da análise, os tamanhos das
taxas de incidência, as taxas de preenchimento e restrições de recursos. Igualmente
Hair et al.(2009), defendem que o tipo de análise de dados a ser realizada é
importante na determinação da dimensão da amostra, apesar dela poder ser
calculada de forma probabilística. O cálculo do tamanho das amostras foi efetuado
com base na estimação de proporções. Para atingir o nível de confiança e a margem
de erro tolerável escolhidos, a amostra foi calculada com base na equação descrita
em Mattozo (2014), onde:
•

p é a proporção populacional de cada variável em estudo. Porém, sendo esta
proporção desconhecida, foi considerado o valor mais desfavorável (que conduz à
maior variância) de, neste caso 0,5;

•

zα/2 é o valor da distribuição normal referente ao nível de significância escolhido (α
= 5%), cujo valor é 1,96;

•

E é a margem de erro tolerável de, neste caso, 5 pontos percentuais (acima ou

abaixo das proporções obtidas nas sondagens);
• N é o tamanho da população e n o tamanho da amostra.
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3.3.3 Procedimentos de Coleta de Dados, Processamento e Digitação.

Por meio da técnica de amostragem por conveniência a pesquisa abordou os
colaboradores da rede hoteleira de São Miguel do Gostoso, apresentando-se e
explicando os objetivos da pesquisa. Com a concordância do entrevistado, a
pesquisa era então iniciada. O tempo médio estimado de duração das entrevistas foi
de aproximadamente, 10 minutos; podendo ter atingindo, em alguns acasos, o
máximo de 15 minutos. A pesquisa foi realizada em Março e Abril de 2015.
Depois de respondidos, os questionários passaram pelos processos de
recepção, codificação, digitação e depuração. Na recepção, os questionários foram
contados e verificados seus preenchimentos. Após essa fase, os mesmos foram
codificados. Nessa etapa, as opções marcadas pelos pesquisados foram transcritas
na parte lateral-esquerda do próprio questionário como objetivo de facilitar o
processo de digitação dos questionários. Na digitação, as informações de cada
questionário foram transcritas para o computador e arquivadas em um banco de
dados do SPSS (Statistical Package for Social Science).
Armazenadas, as informações dos bancos de dados passaram a ser
verificadas na etapa de depuração. Essa verificação foi realizada por meio de
programas específicos a fim de encontrar inconsistências nas informações;
inconsistências essas que poderiam ter surgido nas etapas de campo, codificação
ou digitação. Erros de codificação ou digitação poderiam rapidamente ser
corrigidos e problemas no campo poderiam ser repassados a pesquisadora para
correção do problema ou substituição do questionário.

3.4

MODELO CONCEITUAL PROPOSTO DA PESQUISA
Na sequência da revisão da literatura adotamos como referência neste estudo

o modelo conceitual adaptado de Cabral (2015). Este modelo apresenta quatro
variáveis latentes, sendo três exógenas: Marketing Interno, Comprometimento
Organizacional e Qualidade Percebida pelos Colaboradores e uma variável latente
endógena Satisfação Laboral. Cada variável foi trabalhada considerando suas
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diferentes dimensões constituintes. A Figura 03 descreve estas quatro variáveis.
Entender como estes fatores se relacionam entre si é o tema principal do presente
trabalho.
Figura 03 - Modelo Conceitual Proposto

Fonte: Adaptado de Cabral (2015).

3.5

TÉCNICAS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados contidos nos questionários aplicados nas três amostras, foram

estatisticamente tratados no software SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
versão 17.0. Numa primeira fase os dados foram apresentados em tabelas de
frequência absoluta (N) e relativa (%), tratando-se assim duma análise meramente
descritiva. Numa segunda fase, confrontadas as opiniões dos colaboradores da rede
hoteleira de São Miguel do Gostoso que participaram da pesquisa. Fundamentalmente
foram utilizadas as técnicas de Análise Descritiva com o propósito de analisar o
perfil, descrever a percepção dos colaboradores e verificar estatisticamente a
relevância dos fatores de avaliação utilizados pelo modelo adaptado de Cabral
(2015) na Satisfação Laboral dos colaboradores da área hoteleira de São Miguel do
Gostoso.
Uma estatística descritiva descreve, de forma sumária, alguma característica
de uma ou mais variáveis fornecidas por uma amostra de dados (HAIR et al.2009).
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A qual foi utilizada para determinar a média, a mediana, a moda, o desvio padrão, as
percentagens e a variância.
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4. RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA

4.1 INTRODUÇÃO
Partindo de um universo de 245 colaboradores da rede hoteleira de São
Miguel do Gostoso, a pesquisa foi aplicada a uma amostra formada por 150
colaboradores dos setores: operacional, coordenação, supervisão, setor de gerência
geral e proprietário.
Este capítulo é dedicado à análise e discussão dos resultados obtidos. A
apresentação dos dados da fase quantitativa foi organizada em duas etapas
distintas. Na primeira etapa é evidenciado o perfil da amostra. Em seguida, é
descrito os resultados da análise Univariada das Variáveis Latentes.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES PESQUISADOS

Os dados da figura 4 está relacionado a questão nº 03 sobre a caracterização
dos colaboradores.
Figura 4 - Estado Civil

Fonte: Elaboração Própria
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A figura 4 mostra que dos colaboradores entrevistados na pesquisa, 50%
afirmaram serem solteiros, 42,67% casados, 5,33% outro e 2,0% divorciados.

Figura 5 - Idade

Fonte: Elaboração Própria

A figura 5 descreve a faixa etária dos entrevistados é entre 18 e 50 anos de
idade, visto que, 34% dos entrevistados informaram possuir idade entre 18 e 25
anos, 24,67% possuem de 26 a 30 anos, 26% de 31 a 40 anos e 15,33% de 41 e 50
anos.
Figura 6 - Grau de Escolaridade

Fonte: Elaboração Própria

26

Em relação ao grau de escolaridade, a figura 6 mostra que dos 150
entrevistados, 36,67% tem um ensino médio completo, 24,67% tem ensino médio
incompleto, 18,67% ensino fundamental, 14% ensino superior completo e 6% ensino
superior incompleto.
A figura 7 apresenta a questão número 06 do questionário, com as
alternativas: operacional, supervisor, coordenação, gerência geral e proprietário.
Figura 7 - Cargo que Exerce

Fonte: Elaboração Própria

A função exercida pelos colaboradores, como mostra a figura 7, constatou-se
que 71,33% dos entrevistados ocupam cargo operacional, 13,33% são proprietários,
os mesmos atuam nas empresas como colaboradores, pois se tratam de pousadas
de pequenos portes, 8% prestam serviços de gerencia geral, 4% coordenação e
3,33% são supervisores.
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.Figura 8 - Rendimento Familiar

Fonte: Elaboração Própria

A questão de número 07 do questionário está relacionando alternativas a ser
assinaladas de acordo com a renda familiar média mensal dos entrevistados. A
figura 8 mostra que em consequência da função exercida, dos 150 entrevistados,
62,67% possuem uma renda familiar média até 1.448,00, 27,33% de 1449,00 a
2.896,00, 5,33% de 2.897,00 a 4.344,00, 3,33% de 4.345,00 a 5.792,00, e apenas
1,4% dos entrevistados afirmaram possuir uma renda maior do que 5.792,00.

Figura 09 - Tempo de Trabalho

Fonte: Elaboração Própria

28

A figura 09 está dividida em cinco grupos, de acordo com a questão número 8
“tempo de trabalho no hotel”. Esses dados foram obtidos mediante as alternativas:
menos de 01 ano, de 01 a menos de 02 anos, de 02 a menos de 03 anos, de 03 a
04 anos, mais de 04 anos. Analisando o tempo de trabalho de cada colaborador nas
pousadas pesquisadas, contatou-se que 36% está há menos de 01 ano na empresa,
19,33% mais de 4 anos, 18,0% de 03 a 04 anos, 15,33% de 01 a menos de 02 anos
e 11,33% de 02 a menos de 03 anos, como mostra a figura 09.

Figura 10 – Gênero

Fonte: Elaboração Própria

A figura 10 está relacionada a questão de caracterização de perfil da
pesquisa de número 9, a qual relata o gênero dos colaboradores entrevistados.
Observa-se que 58% são do sexo feminino e 42% são do sexo masculino.
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Tabela 01 – Local de Residência

Fonte: Elaboração Própria

A tabela 01 mostra que, a maioria dos entrevistados residem na cidade de
São Miguel do Gostoso, local onde foi realizado a pesquisa, totalizando 131 dos
entrevistados. Os demais colaboradores entrevistados residem em outras cidades
próximas, tais como São José, distrito de Touros, com 8 dos entrevistados, Monte
Alegre, distrito de Touros, com 4, em Touros com 4 e 3 dos entrevistados residem
em Reduto, distrito de São Miguel do Gostoso

4.3

ANÁLISE UNIVARIADA DAS VARIÁVEIS LATENTES
Neste tópico, procede-se à análise das medidas descritivas das escalas de

medida dos construtos. Com essa análise, pretende-se avaliar o padrão médio para
cada um dos indicadores relativos às variáveis latentes do modelo. Para tal fim,
foram utilizadas as medidas de tendência central e medidas de dispersão. Convém
lembrar que para a medição das variáveis manifestas foi utilizada uma escala likert
de dez pontos, sendo mostrados nos quadros seguintes os valores obtidos.
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4.3.1 Marketing Interno

O construto Marketing Interno foi definido pelas dimensões seguidas da média
que obtiveram na pesquisa. Geração da Informação Interna representada pelas
variáveis GER1, “A administração do hotel conhece as necessidades e expectativas
de trabalho de seus colaboradores” com média 7,9. Esse resultado afirma que as
empresas estão buscando cada vez mais conhecer o que os seus colaboradores
almejam profissionalmente e quais as necessidades dos mesmos em relação ao
trabalho. A variável GER2, “A administração avalia periodicamente a satisfação dos
seus colaboradores com a sua situação de trabalho” obteve a média 7,5 em uma
escala de até 10 pontos. O que significa afirmar que existe certa avaliação em
relação à satisfação no trabalho, porém, foi observado mediante relatos verbais dos
próprios colaboradores no momento em que realizavam a pesquisa que, essa
avaliação é feita de forma indireta e aleatória, não existindo uma ferramenta de
pesquisa para analisar o nível de satisfação dos colaboradores e consequentemente
um controle sobre a frequência em que é realizada, para se obter dados reais e
satisfatórios. Os colaboradores avaliaram bem essa questão por acharem que essa
avaliação se trata apenas de algumas questões que lhes são feitas pelos
administradores verbalmente, ao qual lhes interrogam sobre o andamento das suas
funções e se estão satisfeitos em seu trabalho, um rápido questionamento informal.
No entanto, muitos preferem omitir a verdade dos fatos, por certo receio em ser mal
interpretados pelas suas respostas e comprometer a sustentabilidade do emprego,
podendo até ser demitido. E a variável que fecha essa dimensão GER3. “A política
de recursos humanos considera as características de cada classe de colaboradores
do hotel”. Com média 7,5. Verifica se que essa dimensão foi bem avaliada por meio
dessa nota obtida. Isso demostra que é feito uma seleção por parte dos
administradores da empresa, sobre o conhecimento profissional e as habilidades
dos colaboradores, para que estes sejam inseridos no setor de trabalho adequado.
Essas variáveis que compõe a dimensão Geração da Informação Interna foram bem
avaliadas, ainda que aponte necessidade de melhoria, alcançou uma média 7,6, ou
seja, acima do ponto médio da escala likert.
Nas Variáveis que formam a dimensão Disseminação da Informação Interna
DIS1, “A informação sobre os problemas dos colaboradores circula entre os
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dirigentes” com a média 8.0, quer dizer que os administradores da empresa buscam
estar ciente sobre os problemas enfrentados pelos colaboradores para que os
obstáculos não se atrapalhem o bom funcionamento da empresa.
A variável DIS2, “A administração do hotel se informa sobre os problemas e
dificuldades que os colaboradores têm no desempenho de suas funções” Essa foi
uma das variáveis mais bem avaliadas nessa dimensão, obtendo uma média de 8.3,
o que significa dizer que os colaboradores estão sendo questionados sobre os
problemas ou dificuldades que estão encontrando para realizar suas tarefas de
maneira eficaz. Isso é um dado relevante, tendo em vista que, em algumas funções,
são necessários manutenção nos equipamentos, novos utensílios e produtos para
que o trabalho seja realizado.
Outra variável bem avaliada nessa dimensão foi a DIS3 “Os dirigentes estão
dispostos a escutar os problemas dos colaboradores”, com média 8.4, Esse é um
ponto positivo e bastante eficaz para a satisfação dos colaboradores, uma vez que
os gestores estão dispostos a ouvir quais os problemas que estão surgindo no setor
de trabalho, significa que a empresas estão deixando de atuar com uma
administração vertical e aderindo a um modelo horizontal de administração em que
valoriza a participação dos colaboradores na tomada de decisões. Isso acontece na
medida em que as empresas valorizam os seus colaboradores, como principais
recursos para o fortalecimento da organização.
A outra dimensão avaliada foi Resposta à Informação Interna, composta
pelas variáveis RES1, “A política de recursos humanos busca ativamente melhorar a
satisfação e condições de trabalho dos colaboradores do hotel” com média 7.9. Esse
resultado quer dizer que as empresas estão buscando manter seus colaboradores
satisfeitos no trabalho, mediante boas condições de trabalho.
A variável RES2, “Os colaboradores recebem treinamento em função de suas
necessidades” alcançou a média 7.8. Esse dado revela que existe treinamento para
os colaboradores desempenharem suas funções de forma adequada. Tiveram
empresas pesquisadas, em que os colaboradores afirmaram terem recebido
consultoria de profissionais em seu setor de trabalho, por meio de capacitação,
orientando os a manter um nível cada vez melhor na realização de seus serviços.
Essa é uma atitude considerada de extrema relevância por parte da organização,
uma vez que, incentivam os seus colaboradores a crescer profissionalmente e
proporcionam esse crescimento pessoal por meio da autorrealização profissional no
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próprio setor de trabalho. A variável RES3 “O hotel atua sabendo que os
colaboradores são seu principal recurso” alcançou uma média de 8.2, em uma
escala até 10 pontos. Isso revela que, a empresa está consciente de que o seu
sucesso depende da participação ativa e eficaz dos seus colaboradores. Por mais
que a infraestrutura da empresa seja impecável, é necessário ter colaboradores que
façam a diferença na prestação dos serviços.
Esses dados revelam que os colaboradores estão sendo reconhecidos como
sendo o principal recurso para atrair e fidelizar clientes, ou seja, as empresas
compreendem que se os seus colaboradores atuam satisfeitos no seu setor de
trabalho, por serem valorizados profissionalmente, estes terão uma tendência a ser
mais produtivos, ajudando a organização a alcançar suas metas.
Na tabela abaixo se encontram os resultados da análise estatística descritiva
da escala utilizada para medir o construto Marketing Interno.
Tabela 02 –Resultados da avaliação do Marketing Interno

Estatísticas descritivas
GER1 - A administração do hotel conhece as necessidades e
expectativas de trabalho de seus colaboradores.
GER2 - A administração avalia periodicamente a satisfação dos
seus colaboradores com a sua situação de trabalho.
GER3 - A política de recursos humanos considera as
características de cada classe de colaboradores do hotel.
Geração da Informação Interna
DIS1 - A informação sobre os problemas dos colaboradores
circula entre os dirigentes.
DIS2 - A administração do hotel se informa dos problemas e
dificuldades que os colaboradores têm no desempenho de sua
função.
DIS3 - Os dirigentes estão dispostos a escutar os problemas
dos colaboradores.
Disseminação da Informação Interna

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

150

1.0

10.0

7.960

24.574

150

1.0

10.0

7.507

26.615

150

1.0

10.0

7.553

24.317

150

1.3

10.0

7.675

23.053

150

1.0

10.0

8.013

22.967

150

1.0

10.0

8.307

19.106

150

1.0

10.0

8.420

21.309

150

1.0

10.0

8.248

18.247

150

1.0

10.0

7.980

23.757

150

1.0

10.0

7.867

25.001

RES1 - A política de recursos humanos busca ativamente
melhorar a satisfação e condições de trabalho dos
colaboradores do hotel.
RES2 - os colaboradores recebem treinamento em função de
suas necessidades.
RES3 - O hotel atua sabendo que os colaboradores são sua
principal recurso.
Resposta à Informação Interna

150

1.0

10.0

8.247

23.457

150

1.0

10.0

8.032

21.781

Orientação para o Mercado Interno

150

1.2

10.0

7.985

19.390

Números Válidos

150

Fonte: Elaboração Própria
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O Marketing Interno é uma ferramenta utilizada para o gerenciamento de
Recursos Humanos, a qual se fundamenta em fortalecer as trocas internas entre a
empresa e o colaborador. A empresa por sua vez, e responsável por atrair, treinar, e
manter colaboradores capacitados e motivados no trabalho, Por outro lado, o
colaborador retribui com uma excelência nos serviços prestados de forma a atrair e
fidelizar clientes satisfeitos.
Uma análise global de todos os indicadores revela que todas as médias se
encontram acima do ponto médio da escala. Obtendo se a maior nota na variável
DIS3, com média de 8.4. Isso mostra que as empresas estão buscando estreitar seu
relacionamento com o seu cliente interno, por meio de gestão participativa, a qual
ouve e valoriza os problemas e sugestões apresentados pelos seus colaboradores.
É possível analisar que, nesse construto as médias indicam um bom funcionamento
das empresas em relação à forma de administração interna.
Esse resultado confirma que o construto Marketing Interno das empresas
pesquisadas, apresentam resultados satisfatórios, mesmo que ainda exista
necessidade de melhorias.

4.3.2 Comprometimento Organizacional

O construto Comprometimento Organizacional foi definido com as varáveis,
CO1, “Este hotel estimula-me, fazendo com que obtenha boas performances” com
média 8.1 Essa é uma avaliação considerava de alta relevância, em que os
colaboradores afirmam serem estimulados pelo hotel a obterem cada vez mais um
bom desempenho na execução de suas funções.
A variável CO2 “Sinto orgulho em falar que faço parte deste hotel” com média
de 8,6 demonstra que a satisfação dos colaboradores em fazer parte da empresa é
revelada por meio do orgulho em falar que faz parte do hotel.
A variável CO3, “Acho que meus valores pessoais e os valores deste hotel
são similares” com média 7,8 afirma que os colaboradores não são pressionados ou
obrigados a mudarem seus valores pessoais para atender as necessidades e
exigências do hotel. Esse dado pôde se observar mediante inúmeros contrastes
sociais, religiosos e culturais existente nas empresas.
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A variável CO4 obteve a menor média nesse construto (6,2), a qual está
relacionada á questão “Quase que aceitaria qualquer cargo para continuar
trabalhando neste hotel”. Relacionando essa informação com o grau de escolaridade
e cargo exercido no hotel, foi constatado que os colaboradores que exercem um
cargo operacional no hotel, por consequência do nível baixo de escolaridade, não
aceitariam outra função, por medo de não saber desenvolver.
Os entrevistados que optaram por assinalar uma nota baixa para essa
alternativa mencionada, ou seja, discordando da mesma, foi constatado certo receio
em relação a novos desafios por esses profissionais, mediante comentários verbais
feitos por esse enquanto realizavam a pesquisa. Esse fator era logo em seguida
justificado

por

causa

da

insegurança

em

desempenhar

novas

funções,

caracterizados pela falta de formação adequada para tal finalidade. Por outro lado,
os profissionais, que se consideram mais preparados para atuar no segmento
hoteleiro, em virtude de sua formação acadêmica ou de cursos de capacitação na
área hoteleira, também assinalaram uma nota baixa para essa alternativa, ou seja,
discordando. Porém nesse caso, foi constatado que a justificativa desses
colaboradores em discordar da variável CO4, ou seja, estes não aceitariam qualquer
outra função para permanecer na empresa, está fundamentada nos argumentos da
importância da valorização da formação profissional adquirida para cargos de níveis
mais elevados e consequentemente melhores remunerações e condições de
trabalho.
A variável CO5 está relacionada à questão “Estou disposto a esforçar-me mais
do que o normal para ajudar este hotel a ter sucesso”, a qual alcançou média 8.8.
Esse dado, é considerado um fator positivo nessa pesquisa. Na medida em que o
próprio colaborador afirma que está disposto a oferecer um esforço além do que é
determinado para sua função, com o objetivo de ajudar a empresa a alcançar suas
metas, está se autodeclarando satisfeito com o seu trabalho e com a função que
exerce.
A variável CO6 “Estou extremamente contente por ter escolhido este hotel
para trabalhar” com de média 8.7 na presente pesquisa, revela que os
colaboradores se sentem realizados profissionalmente na empresa em que
escolheram para trabalhar e essa satisfação reflete no desenvolvimento pessoal e
profissional do colaborador, deixando-o motivado para a realização de suas tarefas.
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A variável CO7, apresenta uma média de 8.7 para a questão “Me preocupo
seriamente com o destino deste hotel”. Essa afirmação nos permite avaliar que no
momento em que os colaboradores afirmam se preocupar com o futuro do hotel em
que atuam, quer dizer que estes estão visando à sustentabilidade do seu emprego.
A variável CO8, com média de 8.7 na pesquisa realizada, esta relaciona a
questão “Falo para os meus amigos que este hotel é bom para se trabalhar”. Isso
mostra que os colaboradores passam uma imagem positiva da empresa. Um
colaborador que faz tal afirmação significa que o seu nível de satisfação no trabalho
está elevado.
A última variável utilizada para medir a dimensão Comprometimento
Organizacional CO9 “Para mim este é o melhor hotel para se trabalhar”, também
obteve uma nota acima do ponto médio da escala, 8.3. Um fator relevante nesse
dado é que os colaboradores conseguem fazer uma comparação, provavelmente
com experiências profissionais anteriores e avaliam positivamente, afirmando que o
hotel que trabalham é o melhor para se trabalhar.
Os resultados obtidos para estas variáveis nos dados coletados, estão
descritos no quadro abaixo, ao qual descreve os resultados da análise estatística
descritiva da escala utilizada para medir o construto de Comprometimento
Organizacional (COO).
Tabela 03–Resultados da avaliação do Comprometimento Organizacional
N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

150

1.0

10.0

8.167

21.155

150

1.0

10.0

8.693

20.232

150

1.0

10.0

7.860

23.431

150

1.0

10.0

6.233

32.716

150

1.0

10.0

8.827

20.717

150

3.0

10.0

8.753

18.929

150

1.0

10.0

8.700

20.159

150

1.0

10.0

8.753

20.658

150

1.0

10.0

8.300

22.873

Comprometimento Organizacional

150

1.4

10.0

8.261

17.539

Números Válidos

150

Estatísticas descritivas
CO1 - Este hotel estimula-me, fazendo com que obtenha
boas performances.
CO2 - Sinto orgulho em falar que faço parte deste hotel.
CO3 - Acho que meus valores pessoais e os valores
deste hotel são similares.
CO4 - Quase que aceitaria qualquer cargo para continuar
trabalhando neste hotel
CO5 - Estou disposto a esforçar-me mais do que o
normal para ajudar este hotel a ter sucesso.
CO6 - Estou extremamente contente por ter escolhido
este hotel para trabalhar.
CO7 - Me preocupo seriamente com o destino deste
hotel.
CO8 - Falo para os meus amigos que este hotel é um
bom local para se trabalhar.
CO9 - Para mim este é o melhor hotel para se trabalhar.

Fonte: Elaboração Própria
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Uma análise global de todos os indicadores revela que todas as médias se
encontram acima do ponto médio da escala. Este é um resultado positivo, ao qual
pode se afirmar por meio das notas obtidas na pesquisa, que o nível de
Comprometimento Organizacional dos colaboradores é satisfatório, estando acima
da média da escala utilizada.

4.3.3 Qualidade Percebida

No quadro abaixo se encontram os resultados da análise estatística descritiva
da escala utilizada para medir o construto de Qualidade Percebida (QUP). Uma
análise global de todos os pontos médios da escala. A variável Qualidade Percebida
é composta pelas variáveis de Atitude QP1, “Os colaboradores são simpáticos” com
média de 9.4, a maior média do construto. A avaliação que os próprios
colaboradores fazem de si mesmo apresenta um dado positivo, o que mostra o
profissionalismo, mesmo diante de adversidades enfrentadas no âmbito pessoal, os
colaboradores conseguem equilibrar de forma que os seus problemas pessoais não
interfiram no rendimento positivo do seu trabalho.
Em seguida, a variável QP2, com média 9.2, apresenta a questão “A atitude
dos colaboradores demonstra sua capacidade para ajudar os clientes”. O mercado
de trabalho busca profissionais que tenham atitude, no seguimento hoteleiro, isso é
fundamental para prestação de serviços de qualidade.
A variável QP3. “A atitude dos colaboradores demonstra que entendem o que
o cliente precisa”. A média para essa variável foi 9.0. Um bom colaborador é
exatamente esse que entende qual são as necessidades e desejos dos clientes e
tem atitude para corresponder satisfatoriamente.
Essas variáveis que compõe a dimensão “Atitude” apresentam uma média de
9.2, ou seja, que a autoavaliação que os colaboradores fazem de seu desempenho
em relação à Atitude na empresa está em nível elevado, visto que esses
colaboradores não estão acomodados em uma zona de conforto, mas que buscam
ter atitudes para satisfazer as expectativas de seus clientes.
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Tabela 04–Resultados da avaliação da Qualidade Percebida

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

QP1 - Os colaboradores são simpáticos.

150

2.0

10.0

9.380

11.739

QP2 - A atitude dos colaboradores demosntra sua
capacidade para ajudar os clientes .

150

3.0

10.0

9.220

11.636

150

2.0

10.0

9.047

13.277

150

2.3

10.0

9.217

10.284

150

4.0

10.0

9.067

12.832

150

3.0

10.0

8.973

13.803

150

2.0

10.0

8.873

14.391

150

3.3

10.0

8.973

11.732

150

4.0

10.0

9.160

12.957

150

3.0

10.0

8.853

15.860

150

1.0

10.0

8.987

15.326

150

3.3

10.0

9.003

10.972

150

1.0

10.0

8.933

14.315

150

1.0

10.0

9.053

14.962

150

1.0

10.0

8.680

19.741

150

2.3

10.0

8.902

13.433

150

1.0

10.0

8.987

15.150

150

3.0

10.0

9.207

12.548

150

3.0

10.0

8.900

13.939

150

3.0

10.0

9.031

11.412

150

1.0

10.0

9.007

15.260

150

2.0

10.0

9.167

12.393

150

3.0

10.0

8.920

13.437

150

3.3

10.0

9.032

10.776

150

1.0

10.0

8.453

19.750

Estatísticas descritivas

QP3 - A atitude dos colaboradores demonstra que
entendem o que o cliente precisa
Atitude
QP4 - Acredito que os colaboradores tomam ações
para corresponder às necessidades dos hóspedes.
QP5 - Os colaboradores respondem rapidamente às
necessidades do cliente.
QP6 - A equipe do hotel tem um comportamento em
direção às necessidades do cliente.
Comportamento
QP7 - Os colaboradores sabem o que devem fazer no
seu trabalho.
QP8 - Os colaboradores estão preparados para dar
respostas rapidamente.
QP9 - Os colaboradores percebem que os clientes
confiam na sua competência.
Competência
QP10 - O tempo de espera do cliente está dentro do
previsto.
QP11 - A equipe do hotel tenta manter o tempo de
espera do hóspede no mínimo possivel.
QP12 - Os colaboradores percebem que tempo de
espera é importante para o hóspede
Tempo de Espera
QP13 - Os clientes se sentem satisfeitos com o
serviço do hotel
QP14 - Acredito que a maioria dos clientes gosta
deste hotel porque tem bons colaboradores.
QP15 - Os colaboradores sabem qual o tipo de
serviço que o hóspede procura.
Serviço
QP16 - Acredito que a maioria dos clientes sente que
teve uma boa experiência neste hotel.
QP17 - Acredito que os colaboradores procuram
proporcionar uma boa experiência ao cliente.
QP18 - Acredito que os colaboradores sabem que
tipo de experiência o cliente quer.
Valência
QP19 - Diria que este hotel proporciona um serviço de
qualidade superior.
QP20 - Acredito que este hotel oferece um excelente
serviço.
Resultado da Experiência

150

3.0

10.0

9.087

14.514

150

2.0

10.0

8.770

15.637

Qualidade Percebida

150

3.3

10.0

8.990

10.393

Números Válidos

150

Fonte: Elaboração Própria
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As Variáveis de comportamento QP4, QP5, QP6. Apresentam uma média de
8.9 em uma escala de dez pontos. Essas variáveis apontam positivamente para o
comportamento dos colaboradores em relação aos hóspedes, ao qual estão
preparados para responder rapidamente as necessidades dos clientes, tem atitude
para tomar decisões pertinentes a sua função e tem um comportamento em direção
aos clientes.
A dimensão “Competência”, QP7, QP8, QP9 são variáveis relacionadas ao
tempo de espera do Cliente. Essas variáveis obtiveram uma média de 9.0 pontos, ou
seja, os colaboradores sabem o que devem fazer no seu trabalho e o procuram fazer
da melhor maneira possível de modo que passam confiança para os clientes, e
estes confiam na competência do colaborador.
As variáveis QP10, QP11, QP12. São relacionadas ao tempo em que o cliente
espera o atendimento, a média 8.6 revela que os colaboradores percebem que o
tempo de espera é importante para o hóspede, que a equipe tenta atender o cliente
o mais rápido possível e que por isso esse tempo de espera está dentro do previsto.
As variáveis QP13, QP14, QP15 são relacionadas a experiência do cliente no
hotel, a média 9.0 afirma que os colaboradores em sua percepção, avaliam
positivamente a satisfação dos clientes com os serviços prestados, por afirmarem
saber qual o tipo de serviço os clientes procuram, e que estes gostam do hotel
porque tem bons colaboradores, ou seja os serviços oferecidos estão sendo de
qualidade, compatível com o serviço esperado.
Em relação a experiência do cliente no hotel, as variáveis QP16, QP17, QP18
alcançaram a média 8.9, os colaboradores afirmam que a maioria dos clientes
tiveram uma boa experiência no hotel, isso se justifica em virtude do retorno desses
clientes e da divulgação positiva que estes fazem para amigos e familiares.
E a dimensão Resultado da Experiência, avaliada pelas Variáveis QP19,
QP20 com uma média de 8.7 na pesquisa, revela que, essas dimensões foram bem
avaliadas pelos colaboradores, obtendo uma nota acima da média em todas as
variáveis mencionadas. No entanto, o hotel proporciona um excelente serviço na
percepção de seus colaboradores.
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4.3.4 Satisfação Laboral

O construto Satisfação no Trabalho foi definido com as variáveis: ST1, “o seu
grau de satisfação nesse hotel é bom” com média 8.8, a variável ST2, “o seu grau de
satisfação com o trabalho, comparando com a sua expectativa é bom”, com média
8.6, e ST3 “o seu grau de satisfação, comparando com o que seria o trabalho num
hotel ideal é bom”, com média 8,4. A média geral desse construto de 8,6 revela um
bom nível de satisfação dos colaboradores da rede hoteleira de São Miguel do
Gostoso.
Os resultados para estes itens estão no quadro abaixo, ao qual se encontram
os resultados da análise estatística descritiva da escala utilizada para medir o
construto de Satisfação Laboral (SAL). Uma análise global de todos os indicadores
revela que todas as médias se encontram acima da posição 5, ponto médio da
escala. Estes resultados por meio da pesquisa, permite analisar que em relação aos
demais fatores que compõe o modelo adaptativo proposto, obtendo uma média de
8.8 em uma escala com limite dez. Este resultado confirma que os colaboradores
estão satisfeitos com o seu trabalho por meio do equilíbrio existente entre o que eles
desejam e a percepção da retribuição que lhes são atribuídas.
Tabela 05 – Resultados da avaliação da Satisfação Laboral

Estatísticas descritivas

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

ST1 - O seu grau de satisfação com o trabalho neste
hotel é bom.

150

1.0

10.0

8.840

18.026

150

1.0

10.0

8.680

17.621

ST2 - O seu grau de satisfação com o trabalho,
comparando com a sua expectativa é bom.
ST3 - O seu grau de satisfação, comparando com o
que seria o trabalho num hotel ideal é bom.
Satisfação Laboral

150

1.0

10.0

8.473

21.510

150

1.0

10.0

8.664

18.117

Números Válidos

150

Fonte: Elaboração Própria
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este estudo teve como objetivo avaliar os antecedentes da Satisfação Laboral
dos colaboradores da rede hoteleira de São Miguel do Gostoso/RN e o nível dessa
satisfação por meio da aplicação adaptativa do modelo CABRAL (2015). Esse
modelo é composto pelas variáveis latentes: Marketing Interno, Comprometimento
Organizacional, Qualidade Percebida e Satisfação Laboral.
As dimensões utilizadas para avaliar esse modelo apresentaram dados
satisfatórios por meio da pesquisa realizada com 150 colaboradores da área
hoteleira de São Miguel do Gostoso/RN, tendo como ferramenta de pesquisa um
questionário composto de questões fechadas, com notas de 1 a 10 pontos, essa
forma de avaliação chamada de escala likert, a ser assinalada pelo entrevistado em
cada variável apresentada.
Ao final, esses dados coletados foram analisados de acordo com as variáveis
pertinentes ao modelo de pesquisa utilizado. Entretanto, pode se afirmar que, as
médias obtidas na pesquisa, comprovam que existe uma relação entre Marketing
Interno, Comprometimento Organizacional e Qualidade Percebida com a Satisfação
Laboral.
Esse resultado afirma que a avaliação que os colaboradores fazem sobre o seu
próprio desempenho e da Organização a qual fazem parte estão contribuindo
significativamente para a satisfação e consequentemente resulta na permanência e
dedicação destes na empresa.
Foi constatado que há necessidade de maior investigação em relação ao
Marketing Interno mais precisamente na variável GER2 “A administração avalia
periodicamente a satisfação dos seus colaboradores com a sua situação de
trabalho” sugerindo, portanto uma continuidade desse estudo, um aprofundamento
ainda maior sobre essa variável, buscando analisar detalhadamente, para amenizar
as falhas existentes nesse aspecto.
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5.1 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA REALIZAÇÃO DA
PESQUISA.
Ao interpretar os resultados da presente pesquisa deve se considerar que,
embora o número de participantes tenha sido adequado para alcançar os objetivos,
vale ressaltar que os dados deste estudo está relacionado apenas a Cidade de São
Miguel do Gostoso, a qual foi realizada a pesquisa.
No entanto, foi constatado que ainda não existe conhecimento em relação ao
assunto abordado, por parte de alguns proprietários e gestores que desconheciam o
termo “colaborador”. Estes gestores não apresentaram interesse que seus
“empregados” segundo eles, realizassem a pesquisa, alegando falta de tempo para
tal. Essa atitude por parte dos próprios administradores se considera uma grande
deficiência do gerenciamento de pessoas nas empresas pesquisadas.
As principais dificuldades em realizar a pesquisa, inicialmente foi em convencer
os proprietários para autorizar a aplicação do questionário aos seus colaboradores,
por outro lado, colaboradores os quais se recusaram a participar da pesquisa, estes,
provavelmente por desacreditar da finalidade da pesquisa, tiveram medo de expor
sua opinião e comprometer sua permanência na empresa, por achar que se tratava
de alguém disfarçadamente contratado pela empresa para extrair deles informações
comprometedoras.

5.2 RECOMENDAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA ACADEMIA
Para analisar a cadeia produtiva do turismo, é necessário estudar os fatores que
antecedem essa satisfação mediante a qualidade dos serviços prestados e como
principal recurso para tal êxito, está o colaborador, este cliente interno que é
responsável em proporcionar experiências agradáveis e inesquecíveis aos clientes
externos.
O estudo aprofundado sobre a Satisfação Laboral dos colaboradores na rede
hoteleira é de alta relevância para o setor do Turismo; entretanto a pesquisa
realizada em São Miguel do Gostoso, a qual contribuiu de forma significativa para o
departamento de Turismo, mediante os resultados obtidos constatou que, o
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Marketing Interno, o Comprometimento Organizacional e a Qualidade Percebida
determinam a satisfação dos colaboradores no seu trabalho.
A ferramenta de pesquisa foi primordial para alcançar os objetivos, possibilitando
uma análise eficaz para o estudo realizado. Mediante os resultados obtidos, pôde se
observar que as variáveis utilizadas para avaliar os construtos Marketing Interno e
Comprometimento Organizacional apontam para a continuidade de estudos futuros,
com a finalidade de avaliar mais detalhadamente essas dimensões que apresentam
necessidade de melhorias.
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Antecedentes da satisfação no trabalho na rede hoteleira de São
Miguel do Gostoso

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA
Prezado (a) participante,
O meu nome é Clébia Naara Rodrigues e gostaria de solicitar a sua colaboração
para uma pesquisa de monografia no curso de Turismo da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte, Campus Natal que atualmente desenvolvo sob a orientação
do Profº. PhD Teófilo Camara Mattozo. Esta pesquisa tem por objetivo identificar os
antecedentes da satisfação no trabalho na rede hoteleira de São Miguel do Gostoso.
Trata-se de um estudo exclusivamente acadêmico, onde as suas respostas e os
seus dados serão tratados com o máximo sigilo. Favor assinalar apenas uma
alternativa de cada questão. Face ao exposto, e na certeza de contar com o seu
consentimento, antecipadamente transmito os meus agradecimentos e coloco-me ao
seu inteiro dispor para qualquer outra informação ou esclarecimento.
Clébia Naara Rodrigues.
1. Nome da Pousada:

2. Quantidade de
Colaboradores:

3. Estado civil:
(a) Solteiro
(b) Casado
(c) Viúvo
(d) Divorciado

4. Idade:
(a) De 18 a 25 anos
(b) De 26 a 30 anos
(c) De 31 a 40 anos
(d) De 41 a 50 anos

(e) Outro

(e) Mais de 50 anos

5. Grau de escolaridade:

6. Cargo que você exerce no hotel:

(a) Ensino fundamental incompleto
(b) Ensino fundamental completo
(c) Ensino médio incompleto
(d) Ensino médio completo
(e) Ensino superior completo
7. Rendimento familiar médio mensal:
(a) Até R$ 1.448,00
(b) De R$ 1.449,00 a R$ 2.896,00
(c) De R$ 2.897,00 a R$ 4.344,00
(d) De R$ 4.345,00 a R$ 5.792,00
(e) Mais de R$ 5.792,00
9. Sexo:
(a) Masculino
(b) Feminino

(a) Operacional
(b) Supervisor
(c) Coordenação
(d) Gerência Geral
(f) Proprietário
8. Tempo de trabalha no Hotel:
(a) Menos de 01ano
(b) De 01 a menos de 02 anos
(c) De 02 a menos de 03 anos
(d) De 03 a 04 anos
(e) Mais de 04 anos
10. Residência fixa:
Cidade:
Estado:
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Instruções:
Com base na sua experiência, gostaria que respondesse às questões que lhe são colocadas
em seguida. O único objetivo é conhecer a sua opinião sobre este assunto, razão pela qual
não há respostas certas ou erradas! Gostaríamos que primeiro verificasse se discorda ou
concorda com a afirmação apresentada e depois identificasse o seu grau de discordância ou
concordância (pouco, muito, totalmente). Para cada questão ordene, por ordem crescente
de preferência, os aspectos apontados em cada conjunto de questões. Por favor, se você
sente que a afirmação não é de forma alguma coerente como a que você tem em mente,
assinale 1 (L). Caso você sinta que a afirmação é absolutamente coerente, assinale 10 (J).
Caso o seu sentimento seja que a afirmação está entre essas duas percepções assinale
uma opção intermediária.

Qual destas imagens expressa melhor a sua
opinião?
Gostaria que você indicasse o seu grau de
concordância em relação a TODOS os itens abaixo

Discordo
totalmente

1

Discor
do

2

3

Indiferen
Concordo
te

4

5

6

7

8

Concord
o
integral
mente

9

10

Compromisso Organizacional (CO)
CO1 – Este hotel estimula-me, fazendo com que obtenha
1
boas performances.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO2 – Sinto orgulho em falar que faço parte deste hotel.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO3 – Acho que meus valores pessoais e os valores
1
deste hotel são similares.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO4 – Quase que aceitaria qualquer cargo para continuar
1
trabalhando neste hotel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO5 – Estou disposto a esforçar-me mais do que o normal
1
para ajudar este hotel a ter sucesso.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO6 – Estou extremamente contente por ter escolhido
1
este hotel para trabalhar.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO7 – Me preocupo seriamente com o destino deste
1
hotel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO8 – Falo para os meus amigos que este hotel é um
1
bom local para se trabalhar.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO9 – Para mim este é o melhor hotel para se trabalhar.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

50

Marketing Interno (MI)
GER1 – A administração do hotel conhece as
necessidades e expectativas de trabalho de seus 1
colaboradores.
GER2 – A administração avalia periodicamente a
satisfação dos seus colaboradores com a sua situação 1
de trabalho.
GER3 – A política de recursos humanos considera as
características de cada classe de colaboradores do 1
hotel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DIS2 – A administração do hotel se informa dos
problemas e dificuldades que os colaboradores têm no 1
desempenho de suas funções.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DIS3 – Os dirigentes estão dispostos a escutar os
1
problemas dos colaboradores.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RES1 – A política de recursos humanos busca
ativamente melhorar a satisfação e condições de 1
trabalho dos colaboradores do hotel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RES2 – Os colaboradores recebem treinamento em
1
função de suas necessidades.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RES3 – O hotel atua sabendo que os colaboradores são
1
seu principal recurso.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DIS1 – A informação sobre os problemas
colaboradores circula entre os dirigentes.

dos

Qualidade Percebida pelos Colaboradores (QP)
QP19 – Diria que este hotel proporciona um serviço de
1
qualidade superior.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP12 – Os colaboradores percebem que o tempo de
1
espera é importante para o hóspede.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP9 – Os colaboradores percebem que os clientes
1
confiam na sua competência.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP3 – A atitude dos colaboradores demonstra que
1
entendem o que o cliente precisa.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP2 – A atitude dos colaboradores demonstra sua
1
capacidade para ajudar os clientes.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP18 – Acredito que os colaboradores sabem que tipo de
1
experiência o cliente quer.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP4 – Acredito que os colaboradores tomam ações para
1
corresponder às necessidades dos hóspedes.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP6 – A equipe do hotel tem um comportamento em
1
direção as necessidades do cliente.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP16 – Acredito que a maioria dos clientes sente que teve
1
uma boa experiência neste hotel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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QP11 – A equipe do hotel tenta manter o tempo de espera
1
do hóspede no mínimo possível.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP7 – Os colaboradores sabem o que devem fazer no
1
seu trabalho.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP15 – Os colaboradores sabem qual o tipo de serviço
1
que o hóspede procura.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP5 – Os colaboradores respondem rapidamente às
1
necessidades do cliente.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP14 – Acredito que a maioria dos clientes gosta deste
1
hotel porque tem bons colaboradores.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP10 – O tempo de espera do cliente está dentro do
1
previsto.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP13 – Os clientes se sentem satisfeitos com o serviço do
1
hotel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP17 – Acredito que os colaboradores procuram
1
proporcionar uma boa experiência ao cliente.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP1 – Os colaboradores são simpáticos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP20 – Acredito que este hotel oferece um excelente
1
serviço.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QP8 – Os colaboradores estão preparados para dar
1
respostas rapidamente.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Satisfação no Trabalho (ST)
ST1 – O seu grau de satisfação com o trabalho neste
hotel é bom.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ST2 – O seu grau de satisfação com o trabalho,
1
comparando com a sua expectativa é bom.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ST3 – O seu grau de satisfação, comparando com o que
1
seria o trabalho num hotel ideal é bom.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

