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RESUMO 

 

 No mundo corporativo, as pessoas buscam diferenciação para conseguir as 

melhores vagas de emprego. Muitos estudantes, procurando algo que os diferencie 

e que os qualifique diante de um mercado competitivo, realizam um intercâmbio de 

trabalho para os Estados Unidos. Eles viajam para trabalhar durante três meses 

nesse diferente país. As empresas que recebem esses intercambistas, geralmente 

hotéis e resorts, têm um grande desafio de ajudar na adaptação desse funcionário 

estrangeiro, essa adaptação influenciará em seu desempenho e consequentemente 

nos resultados da empresa. O estudo desenvolvido tem como objetivo analisar a 

relação do intercambista com o setor de recursos humanos, avaliando de que forma 

esse setor auxilia esses funcionários. Foi utilizado como unidade de investigação um 

resort norte-americano, localizado na Virgínia, nos Estados Unidos, que desde 2005 

recruta intercambistas de diferentes nacionalidades. Para conseguir alcançar o 

objetivo central, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória, foi feita uma 

análise  documental e foram entrevistados intercambistas que trabalharam no resort, 

assim como também a gerente de recursos humanos. Os resultados foram 

organizados em dois grandes temas (recrutamento e seleção; socialização), sendo 

agrupado em cada um deles um conjunto de categorias que apontam respostas ao 

objetivo proposto neste estudo. 

Palavras-chave: Turismo; Hospitalidade; Gestão de Pessoas; Intercâmbio 

Profissional; Resorts.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

At corporate world, people try to search differentiation to get the best jobs. Many 

students, looking for something to differentiate them and qualify them in this 

competitive corporate market, travel to United States to make a three months 

professional internship. The companies that receive these exchange students, 

usually hotels and resorts, have a big challenge to help those foreign employees in 

adapting them. This study is designed to analyze the relationship between the 

students and human resources sector, assessing how this company helps these 

employees. The research unit was a resort, located in Virginia, United States, that 

since 2005 recruit these students from different nationalities. To accomplish the main 

goal, was conducted a literature search and exploratory, it was made a analysis of 

documents and exchange students, who worked at the resort, were interviewed, as 

well as the human resources manager. The results were organized into two major 

themes (Recruitment and Selection, Socialization), being grouped into each of them 

a set of categories that link responses to the objective proposed in this study. 

Keywords: Tourism; Hospitality; Human Resources; Professional Internship; 

Resorts.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os 

profissionais precisam se destacar para conseguir alcançar o sucesso.  Milkovich e 

Boudreau (2010, p. 161), avaliando o mercado hoteleiro, afirmam que “[...] mesmo 

quando os candidatos estão disponíveis, suas qualificações frequentemente não são 

adequadas.” Muitos jovens, ainda na faculdade, pensando em construir um 

diferencial para suas futuras carreiras profissionais, apostam no intercâmbio, seja 

ele acadêmico, de estudo ou de trabalho.  O intercâmbio de trabalho, muito 

conhecido pelos jovens como work experience, expressão em inglês, consiste no 

deslocamento do estudante universitário para outro país, que não seja o de origem, 

com finalidade de exercer atividade remunerada.  

Viajar para um país diferente, onde as pessoas falam outra língua, possuem 

outra cultura, distintos modos de pensar e agir, é um desafio. Quando o objetivo da 

viagem é exercer uma atividade remunerada em uma empresa estrangeira, tendo 

que seguir regras, ser treinado e se adaptar a cultura organizacional da empresa, a 

dificuldade para se adaptar pode ser maior.  

O trabalho desenvolvido consiste em um estudo que utiliza como exemplo um 

resort de esqui localizado na Virginia, nos Estados Unidos, que há anos recebe 

intercambistas da América do Sul para fazer parte do seu quadro de funcionários.  

Diante do exposto, O problema de pesquisa gira em torno da seguinte 

pergunta: Como o departamento de gestão de pessoas atua em relação ao auxilio 

na adaptação pós-contratação de intercambistas? A partir dessa pergunta, o 

trabalho foi estruturado de maneira clara e específica para fosse então encontrada a 

resposta final. 

 O objetivo geral desse estudo consiste em investigar sobre como o 

departamento de gestão de pessoas da empresa auxilia os intercambistas em 

relação à adaptação pós-contratação. Os objetivos específicos são: Investigar como 

são realizados os processos de recrutamento e seleção; analisar os processos de 

gestão de pessoas aplicados pós-contratação dos candidatos e analisar as opiniões 

e percepções dos intercambistas com relação ao processo de adaptação no resort 

objeto de estudo. 
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              O trabalho está estruturado em mais quatro capítulos além desta 

introdução, sendo três capítulos de referencial teórico com embasamento em 

diversos estudiosos, e um capítulo apresenta a metodologia da pesquisa e analise 

os dados coletados. Por último, são apresentadas as considerações finais do 

trabalho. 

Logo, para entender todo o contexto que relaciona a empresa estudada, o 

primeiro capítulo do referencial teórico aborda o tema turismo, hospitalidade e meios 

de hospedagem, com um subcapítulo específico sobre resorts. Como o estudo gira 

em torno de intercambistas, aqueles que saem de seus países de origem para 

trabalhar fora, foi incluído um capítulo sobre intercambio profissional, para que sejam 

expostas as motivações desses indivíduos e, dessa forma, o entendimento do tema 

seja facilitado. 

A análise sobre gestão de pessoas entra em seguida. Primeiramente é feita 

uma contextualização sobre o setor e apresentados alguns desafios dos gestores. 

Após essa etapa, são identificados os processos relacionados ao gerenciamento. Ao 

final do capítulo é abordado o tema socialização, que está relacionado com a 

adaptação do novato ao ambiente de trabalho e que muito contribui para a posterior 

análise de dados.    

No último capítulo, é especificada a metodologia utilizada no processo de 

pesquisa e, posteriormente, a análise de dados é feita, são avaliadas as percepções 

e opiniões de pessoas que participaram do programa de intercâmbio, além da  

contribuição da recrutadora internacional e gerente de recursos humanos do resort, 

que concedeu uma entrevista com amplo e interessante conteúdo.  
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2.  TURISMO, HOSPITALIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

O fenômeno turístico, comentado e discutido por diversos estudiosos, tem 

relação direta com o deslocamento do ser humano e a execução de atividades fora 

do lugar que habita. Segundo Montejano (2001, p. 3), “[...] define-se como turista os 

visitantes temporais que permanecem pelo menos 24 horas no país que visitam e 

que devem pernoitar nele.” As viagens podem ser realizadas por diferentes motivos, 

como: lazer, negócios, estudos, saúde, entre outros.  

Cavassa (2006) propõe uma análise mais aprofundada do fenômeno, e 

comenta sua importância com o passar dos anos. Através do tempo e em seu marco 

sociotecnológico, o turismo, como sinônimo de satisfação dos desejos e 

necessidades superiores dos indivíduos, foi criando um emaranhado de atividades e 

conhecimentos, acolhendo seu histórico para junta-lo ao presente, o natural com o 

artificial, as técnicas comuns com a tecnologia moderna, os hábitos e costumes com 

as normas atuais, o descanso com o prazer, o cansaço com a cultura e, através da 

integração de todos esses fatores, foi crescendo e criando uma estrutura muito 

particular com formas de atuação igualmente especiais que delineiam seu próprio 

perfil de sistema multidisciplinar. 

No século XVII, na Inglaterra, era moda que os jovens, filhos de famílias com 

grande poder aquisitivo, fizessem uma viagem para distintos países da Europa, com 

fins de complementar seus conhecimentos culturais. A expressão utilizada para 

definir esse tipo de viagem era fair le grand tour. (CAVASSA, 2006). Porém o 

privilégio de viajar, principalmente por essas razões, era para poucos, algo praticado 

por um grupo determinado, conforme especificado anteriormente. A outra maioria da 

população se limitava ao lugar de moradia e vizinhança. 

Antes da revolução industrial, século XIX, o deslocamento do ser humano era 

básico, as pessoas conheciam o entorno de onde viviam e quando se deslocavam 

era por motivo de peregrinação ou compras de itens básicos. Nessa época, as 

condições de vida eram precárias, viajar não era algo prazeroso e sim uma 

obrigação. Foi após a industrialização que as mudanças aconteceram de fato. Com 

a construção de ferrovias e o surgimento do barco a vapor esse conceito foi 

mudado. As fábricas passaram a produzir com menor custo, a demanda por matéria 

prima aumentou, e as empresas buscavam novos mercados.  Surgiu uma nova rede 
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de transporte que começou a mudar a vida da população. O trabalhador do campo 

passou a ser funcionário das fábricas, com jornadas longas e desgastantes. O 

movimento dos trabalhadores, nos anos 50, que reivindicava a redução de horas de 

trabalho, férias anuais, entre outros benefícios, quando ganhou força e conseguiu 

vencer a batalha, foi fator motivacional da atividade turística. Com direito a férias e 

mais horas livres, juntamente com a facilidade de poder usufruir dos novos meios de 

transportes, os trabalhadores poderiam então viajar, motivados por diferentes razões 

(NOVÁS, 2006). O ato de viajar  passou a não ser privilégio somente daqueles com 

maior poder aquisitivo, fato que contribui para o fenômeno do turismo de massa. 

Foi com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que de fato o incentivo, 

não só ao turismo de massa como também ao turismo internacional, aumentou. 

Segundo Montejano (2001, p. 98): 

 

A recuperação do pós-guerra durou cinco anos e só a partir de 1950, 
começa, de novo, a curva ascendente do turismo, originando-se o período 
de ouro do “boom” turístico [...] com o estabelecimento da paz e a nova 
ordem internacional que surge depois da contenda mundial, a fundação da 
Organização das Nações Unidas, a criação a partir de 1945 de uma série de 
organismos e associações públicas e privadas que contribuirão para o 
posterior desenvolvimento do turismo [...] 

 

 

Houve uma transformação econômica e social, iniciada após a Segunda 

Guerra. Juntamente aos acontecimentos citados anteriormente, segundo Montejano 

(2001), surge na Inglaterra uma classe média que foi enriquecendo e almejando 

férias favorecidas. A atividade turística então se estabelece, quebrando barreiras 

físicas, e permitindo o contato de indivíduos com diferentes culturas, línguas e 

modos de viver. 

O aumento das viagens relacionadas ao lazer, logo implicaria em uma 

necessidade de utilização mais frequente de meios de hospedagem. Cabe ressaltar 

que, o ato de acolher e hospedar surgiu bem antes dos meios de hospedagem, e 

está relacionado com o compartilhamento da comida. Nos primórdios da 

humanidade, quando não tinham o que comer em suas comunidades, os homens 

viajavam para buscar comida, esse fator consolidava ainda mais o ato de acolher e 

hospedar os viajantes e a necessidade de dividir o alimento. Foi primeiramente, pela 

obrigação de saciar, a fome que o homem se tornou itinerante (CASTELLI, 2005). 

Sobre o ato hospitaleiro,  Aldrigui (2007, p.21), relata: 
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A atividade de receber pessoas é bastante antiga – alguns 
historiadores conseguem visualizar elementos de hospedagem nas 
narrativas gregas e romanas e até, em relatos sobre os persas. O 
cidadão comum abria sua casa a um estranho, permitindo que o 
mesmo lá passasse a noite, pudesse se alimentar e, assim, ter 
condições de seguir viagem, sem nada cobrar por tal gesto. Por 
muito tempo a hospedagem enquadrou-se mais como caridade do 
que como negócio. 

 

De acordo com Lanee Dupré (data) apud Campos (2005), os primeiros 

registros de serviços relacionados à hospitalidade foram encontrados em 2076 a 

405 a.C. Foi nesse momento que surgiram as primeiras leis regulamentadoras das 

atividades dos estabelecimentos de hospedagem. Esses estabelecimentos 

surgiram, primeiramente, para abrigar aqueles que viajavam a negócios. 

Comerciantes sumérios viajavam de uma região à outra no reino da Mesopotâmia 

vendendo grãos, logo, necessitavam abrigo, alimento e bebida. (CHON; 

SPARROWE, 2003). 

A hospitalidade também tem suas raízes vinculadas a princípios cristãos, que 

pregavam a importância do amor ao próximo e a necessidade de ser hospitaleiro. A 

palavra hospitalidade surgiu primeiramente na Europa, tendo como base a palavra 

latina hospitalitas, relacionada à hospedagem sem custos e ao ato caridoso de 

acolher indigentes e viajantes. A palavra hóspede tem sua origem em hospes-itus e 

significa forasteiro, estrangeiro, acolhido com hospitalidade. Com o passar do 

tempo, os gestos hospitaleiros foram traçando um caminho de acordo com as 

necessidades do viajante e com as posses do anfitrião. As necessidades sempre 

variavam, ora poderiam ter relação com o descanso, ora com o alimento ou bebida. 

O anfitrião além de prover o necessário, também deveria ser responsável pelo 

entretenimento do hóspede. Contrapondo-se a hospitalidade voluntária e amadora, 

posteriormente, surge a hospitalidade preparada, que está relacionada aos serviços 

cobrados de atendimento aos hóspedes ou visitante de determinado local. (DIAS et 

al, 2002)  

 O surgimento da carruagem, no século XVII, foi fator que impulsionou a 

oferta e demanda dos meios de hospedagem. Após o estabelecimento das rotas 

das carruagens, surgem os coaching inns, lugares onde os viajantes poderiam 

dormir e se alimentar. (CHON; SPARROWE, 2003). Entre os séculos XVII E XVIII, o 

grand tour, viagem ou turnê, que jovens ricos ou artistas realizavam com o objetivo 
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de conhecer mais sobre a cultura de outros povos e sobre outras regiões, teve seu 

momento de intensidade, se tornou um bem de consumo necessário para as elites 

inglesas, principalmente no âmbito de complementar a formação dos jovens 

pertencentes a essa elite. Nesse momento, principalmente no século XVIII, surge 

uma nova direção relacionada a sociedade europeia, onde havia a busca por novos 

conhecimentos, intercâmbios e novas tecnologias (CASTELLI, 2005). 

No século XIX, os avanços tecnológicos provindos da Revolução Industrial, 

favoreceu o surgimento dos hotéis. (DIAS et al, 2002). O registro de fato do primeiro 

hotel deu-se em Londres, no mesmo século, o estabelecimento foi construído com a 

finalidade de cobrar pelo uso dos quartos e refeições.  (ALDRIGUI, 2007). Segundo 

Campos (2005), algumas indústrias passam a utilizar hotéis como vitrine para seus 

produtos. Esse fator acabou contribuindo para tornar conhecido esse meio de 

hospedagem. Montejano (2001, p. 92), comenta sobre os meios de hospedagem 

nesse período, observando que: 

 

As tradicionais pousadas, estalagens e hospedeiras revolucionaram seu 
conceito de hospedagem no século XIX graças a César Ritz, que idealiza 
uma nova ideia de hospedagem hoteleira criando uma nova concepção nos 
hotéis da França, Suíça, Reino Unido e Itália, dando origem à criação de 
uma cadeia de hotéis [...] 
 

 

          Foi em Paris, no ano de 1867, que César Ritz conseguiu sua primeira 

oportunidade de emprego em um hotel pequeno, depois foi garçom em um bistrô e 

em um restaurante. No elegante restaurante Voisin Ritz aprendeu a como agir para 

atender uma demanda exigente e observou as regras de convivência da elite. Ele 

voltou a Suiça, seu país de origem, durante a guerra franco-prussiana, e retornou a 

Paris em 1872, quando começou a trabalhar em diferentes hotéis e restaurantes 

renomados. Com essa experiência, Ritz foi aprendendo sobre o que fazer e o que 

não fazer em termos de gestão e planejamento hoteleiro. Ele começou a pensar em 

detalhes como o peso dos móveis, o conforto de um banheiro privativo e a limpeza 

indispensável. Com 27 anos, ganhou posto de gerente em um hotel que estava com 

dificuldades administrativas, o Grand National de Lucena. Ritz o transformou em um 

dos mais elegantes hotéis do continente. Depois de algumas temporadas no Grand 

National, ele trabalhou em outros hotéis e quando foi gerente do Grand Hôtel, em 

Monte Carlo, iniciou uma amizade com o chef Auguste Escoffier, que muito 
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contribuiu para o sucesso de sua carreira. Ritz dedicou sua vida a hotelaria e 

trabalhou em diversos hotéis de luxo, ele inovou o significado de recepção e 

hospedagem com suas ideias e sua preocupação em agradar o hóspede. Foi em 

1898, em Paris, que ele fundou seu hotel-pilote, o primeiro hotel Ritz. 

Posteriormente, ele funda a “The Ritz Hotels Development Company Limited”, que 

possibilitaria aos interessados de outros países abrirem hotéis com o nome Ritz 

(franquias). Em 1910 é inaugurado um hotel da rede em Madrid, e em seguida, 

outros estabelecimentos foram abertos em Lucerna, Buenos Aires, Mentone, Evian, 

Roma Lisboa, Nápoles, Barcelona, Montreal e Atlantic City. (DIAS et al, 2002)  

          No século XX, com a utilização massificada do automóvel, surge o motel, nos 

Estados Unidos. Nesse mesmo período, o país se tornou a primeira potência 

industrial mundial, o que influenciou a indústria hoteleira, que se desenvolveu 

rapidamente. Existiam diferenças básicas nos modelos estadunidenses e europeus 

em relação ao setor hoteleiro. Enquanto a escola de hotelaria norte-americana 

priorizava fatores como equipamentos, funcionalidade e administração, a hotelaria 

europeia valorizava o atendimento ao hóspede, as técnicas especiais de cozinha, 

serviço e recepção. (DIAS et al, 2002). Esse século foi o marco dos progressos 

tecnológicos, da evolução social, e das transformações da sociedade (SEYDOUX, 

1983 apud DIAS et al, 2002 p. 104).  

No Brasil, a história da hotelaria teve seu início no final do século XIX. Em 

diversas localidades, os fazendeiros do café construíam estruturas de hospedagem 

para receber os homens de negócios. A década de 30 foi marcada por uma 

depressão que atingiu o mundo, e só nos Estados Unidos da América – EUA, 85% 

dos hotéis foram desativados. Em 1950, o setor da hotelaria começou a se 

recuperar, a ganhar estabilidade e desenvolvimento acelerado. O aumento das 

viagens, consequência de inúmeros fatores citados no início do capítulo, como o 

desenvolvimento do transporte aéreo, automobilístico e a construção de ferrovias, 

acarretou em um avanço do setor hoteleiro. Foi na década de 1970 que ficou 

registrado o “boom” da hotelaria, com a expansão da atividade e os incentivos 

fiscais do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) no Brasil. (CASTELLI, 2005) 

Sobre a evolução da hospedagem no Brasil, Aldrigui (2007, p. 25) comenta:  

 

No Brasil, a evolução da hospedagem se deu conforme as características 
do crescimento do país. Iniciou-se com ranchos e vendas que se 
estabeleciam ao longo dos caminhos utilizados pelos nossos 
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desbravadores, os quais se aventuravam Brasil adentro, em busca de ouro. 
Essas pequenas “paradas” estratégicas no caminho foram se tornando 
pequenos aglomerados de casinhas, que cresceram e se tornaram cidades, 
e sempre tinham um lugar para receber seus visitantes. Esses lugares eram 
normalmente estabelecimentos que comercializavam refeições e bebidas. 
[...] É fácil perceber que as cidades portuárias, como Rio de Janeiro, Santos 
e Salvador, desenvolveram-se mais no século XIX, apresentando mais 
hotéis e empresas de alimentação. Posteriormente, com a fixação de novos 
centros comerciais, outras cidades despontaram como grandes 
aglomerações urbanas, centros econômicos, e também tiveram seus 
primeiros hotéis. 

 

No Rio de Janeiro, já no século XX, foi inaugurado o Hotel Avenida (1908) e o 

Copacabana Palace (1923), ambos considerados de alto luxo. Em 1963 o Brasil já 

ofertava cerca de 40.000 leitos. Em 1971, foi inaugurado o São Paulo Hilton Hotel, 

que introduziu a hotelaria internacional no Brasil. Três anos depois, foram 

inaugurados grandes hotéis como a Pousada do Rio Quente, Praia do Frade Golf 

Resort, Deville Guarulhos, Eldorado Boulevard e The Royal Palm Plaza. Em 1979 a 

EMBRATUR classifica como 5 estrelas os hotéis Hilton e Caesar Park e, em 

seguida, no ano de 1981 lança o Guia de hotéis brasileiros, com 1.500 hotéis 

classificados de uma a cinco estrelas ( ALDRIGUI, 2007).  

 É possível observar uma forte ligação entre meios de transporte, viagens e o 

desenvolvimento do setor hoteleiro. Com a tecnologia auxiliando a melhora do 

transporte, as pessoas passam a viajar mais e essa situação abre espaço para a 

hospitalidade, já que os viajantes necessitam acolhimento em seus momentos de 

locomoção. Segundo Dias (2005, p.152), “Podemos considerar o alojamento do 

turista como um dos pontos fundamentais na experiência que realiza ao decidir fazer 

turismo.” Atualmente existe uma grande variedade de meios de hospedagem. A 

figura 1 exemplifica as tipologias desses estabelecimentos de maneira clara e 

simplificada. 

 

Meios de Hospedagem  Descrição  
Albergue Acomodações no estilo de dormitórios para 

grupos específicos, como jovens, em que as 
instalações são básicas compartilhadas e 
inspecionadas. 

American Plan (AP) Acomodações hoteleiras cujo preço inclui 
três refeições  diárias. Veja também “pensão 
completa”. 

Apartamentos para alugar  Apartamentos mobiliados encontrados 
principalmente em estâncias turísticas, 
normalmente alugados por final de semana, 
semana mês ou temporada. 
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Pousada ( Bead and Breakfast – 
B&B) 

Hospedagem oferecida em residências 
particulares; normalmente com café da manhã 
incluído e, às vezes, outras refeições; muitas vezes 
são casas históricas. 

Centros de Convenção Infraestrutura destinada a oferecer espaço 
e serviços necessários a grupos que estejam 
fazendo reuniões. Alguns são resorts e outros 
podem estar associados a faculdades, 
universidades e organizações religiosas. 

Elder Hostel  Rede de centenas de universidades e 
faculdades nos Estados Unidos e Canadá que 
oferecem programas de cursos e aventura para 
pessoas com 60 anos ou mais. Na maior parte das 
vezes, as acomodações são nos dormitórios dos 
campus. 

European Plan (EP) Acomodações hoteleiras em cuja tarifa não 
estão incluídas as refeições. 

Hotel all-suite Acomodações no estilo de um 
apartamento, cuja tarifa pode incluir café-da-manhã 
e/ou bebidas  de cortesia.  

Hotel-cassino  Hotel que oferece estrutura para jogos de 
azar. 

Hotel de trânsito Estabelecimento que oferece apenas o 
quarto com suas comodidades básicas. 

Hotel residencial Estabelecimentos que oferecem serviços a 
hóspedes  que querem se hospedar por longo 
período de tempo – um mês, uma temporada ou 
mais. 

Hotel resort Acomodações hoteleiras que incluem 
estrutura para lazer e entretenimento. 

Meia pensão Acomodações hoteleiras que incluem a 
hospedagem, o café da manhã, e mais uma 
refeição. Veja também “Modified American Plan”. 

Modified American Plan ( MAP) Acomodações hoteleiras que incluem, além 
do café da manhã, almoço ou jantar no valor da 
tarifa. 

Pensão completa Termo utilizado na Europa para 
acomodações cujo preço inclui três refeições 
diárias.. 

Spa Acomodações construídas em região rica 
em recursos naturais que oferecem comodidades 
relacionadas à saúde – água mineral, sol, ar puro, 
dietas especiais e exercícios físicos. 

  Figura 1: Exemplos de descrição de meios de hospedagem 
  Fonte: CHOW; SPARROWE (2003, p. 94). 
 

 

O Regulamento do Sistema Oficial de Classificação dos Meios de 

Hospedagem Brasileiro foi aprovado em 23 de abril de 2002. (ALDRIGUI, 2007) A 

classificação é feita por estrelas e é demonstrada na figura 2 a seguir:  
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Categoria  Símbolo  
Super luxo  ✮✮✮✮✮ SL 
Luxo  ✮✮✮✮✮ 
Superior  ✮✮✮✮ 
Turístico  ✮✮✮ 
Econômico  ✮✮ 
Simples  ✮ 

         Figura 2: Classificação dos Meios de Hospedagem 
         Fonte: ALDRIGUI (2007. p. 39).  
  

Atualmente, a classificação é regulada pelo Ministério do Turismo – MTUR. O 

hoteleiro interessado em obtê-la deve pagar certa quantia e respeitar determinados 

padrões de qualidade. No site do Ministério é possível encontrar todo o necessário 

para o procedimento de pedido e as regras para encaixar o estabelecimento na 

modalidade desejada e com a devida quantidade de estrelas. As tipologias de meios 

de hospedagem apresentadas no site são: Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama e 

Café, Hotel Histórico, Pousada, Flat/Apart.1   

A forma de administrar os meios de hospedagem varia e depende de 

inúmeros fatores, como porte do hotel, número de funcionários, quantidade de 

quartos, etc. Estabelecimentos maiores, como hotéis e resorts,  que possuem maior 

complexidade administrativa geralmente têm uma divisão de setores que ajuda na 

distribuição de tarefas e contribui para a gestão do meio de hospedagem. Casteli 

(1999) apud Aldrigui (2007, p.60), propõe um modelo de organização de setores, a 

figura 3, logo abaixo, exemplifica toda essa estrutura em um hotel, onde no topo do 

organograma fica a posição do gerente geral, comandando os outros 

departamentos: hospedagem, A&B, recursos humanos, administração e marketing e 

vendas. Esses setores são divididos em sub-setores assim a estrutura ganha forma 

conforme nota-se na figura 3. 

 

 

 

 

                                                           
1 MINISTÉRIO do Turismo. Disponível em; http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-
classificacao/mtur-site/Entenda?tipo=2 . Acesso em: 02 jun 2013. 
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 Figura 3: Setores da Hotelaria.   
 Fonte: ALDRIGUI (2007. p. 60).  
 

Existe uma ampla variedade de meios de hospedagem, assim como os 

interesses dos clientes também são diversos. Existem desde albergues onde os 

jovens podem pagar menos, mesmo que com um menor conforto, até algo mais 

luxuoso como lodges, hotéis e resorts (CHON ; SPARROWE, 2003). 

Para o século XXI, existem algumas tendências que podem ser identificadas 

na área do turismo. A duração da viagem mais curta, porém mais frequentes, os 

viajantes estarão cada vez mais interessados em praticar atividades físicas ao 

viajarem e as exigências em relação à qualidade e preço aumentarão (DIAS, 2005). 

O Resort é o estabelecimento turístico que une a possibilidade da prática de 

atividades esportivas, o luxo e o conforto. Segundo Chow e Sparrowe (2003, p.95) 

“Resorts de luxo oferecem o que existe de melhor em entretenimento e infra-

estrutura. Uma parte da atratividade dos empreendimentos de luxo reside em 
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habilmente eternizar uma imagem exclusiva [...]”.  Na seção a seguir a indústria de 

Resorts será analisada com mais detalhes, para que seja facilitado o entendimento 

desse tipo de empresa, elemento central do presente estudo. 

 

2.1 RESORTS: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Resorts muitas vezes são associados a Spas - Sanitas per Aquum, pois 

realmente foi a partir do surgimento dos Spas que a indústria dos resorts se 

desenvolveu.  Em 1326, um metalúrgico belga chamado Colin le Loup foi curado de 

uma doença com as águas ricas em ferro de uma fonte na Bélgica. Após isso, ele 

resolveu construir um alojamento no local para acolher outras pessoas. O lugar ficou 

conhecido, ganhou popularidade e, posteriormente, foi nomeado de Spa, que 

significa fonte. Um fator que incentivou a popularidade dos Spas foi o apoio dos 

profissionais da medicina, que afirmavam que as águas eram realmente capazes de 

curar doenças (MILL, 2001). 

A prática de ir a esses locais foi então se tornando cada vez mais intensa, 

sendo os primeiros frequentadores pessoas ricas e influentes.  Antes da construção 

das estradas de ferro, as vias eram precárias e os viajantes percorriam um grande 

caminho para chegarem ao seu destino, logo, queriam passar um longo período nos 

Spas, aproximadamente dois meses. Esse fator motivou o desenvolvimento de 

instalações mais amplas de hospedagem, simultaneamente, o aumento da 

popularidade dos estabelecimentos fez surgir uma grande demanda, o que levou ao 

desenvolvimento da indústria suíça de resorts. O resort mais famoso, inaugurado no 

ano de 1838, em Zurique, foi o Hotel Baur au Lac ( MILL, 2001). 

          Os resorts devem oferecer aos clientes um espaço onde seja possível o 

contato com a natureza, assim como também, condições para que seja possível a 

prática de esportes e jogos. A localização ideal é distante da agitação urbana, onde 

predomine a tranquilidade. (CAMPOS, 2005) 

        Segundo o site do ministério do turismo, um meio de hospedagem para ser 

considerado um resort deve seguir alguns quesitos, obrigatoriamente. Seguem 

alguns dos itens obrigatórios dentro da categoria resort cinco estrelas: 

 

• Serviço de recepção aberto por 24 horas. 
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• Serviços de mensageiro no período de 24 horas. 

• Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos 

hóspedes. 

• UH com 25 m². 

• Colchões das camas com dimensões superiores ao padrão nacional. 

• Berço para bebês, a pedido. 

• Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para 

aquecimento de mamadeiras e comidas, etc). 

• Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room service) no período 

de 18 horas. 

• Troca de roupas de cama e banho diariamente. 

• Secador de cabelo em 100% das UH. 

• Seis amenidades, no mínimo, em 100% das UH. 

• Serviço de lavanderia. 

• Televisão em 100% das UH. 

• Canais de TV por assinatura em 100% das UH. 

• Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH. 

• Mesa de trabalho, com cadeira, iluminação própria, ponto de energia e 

telefone, nas UH, possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos pessoais. 

• Sala de ginástica/musculação com equipamentos. 

• Sauna seca ou a vapor. 

• Dois tipos de piscina, no mínimo. 

• Sala de reuniões com equipamentos. 

• Minirrefrigerador em 100% das UH. 

• Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH. 

• Dois Restaurantes, no mínimo, com cardápios diferentes. 

• Serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e 

jantar. 

• Dois Bares, no mínimo. 

• Área de estacionamento. 

• Mínimo de seis serviços acessórios oferecidos em instalações no 

próprio resort (por exemplo: salão de beleza, babá, loja de conveniência, locação de 

automóveis, agência de turismo, etc). 



22 
 

 

 

• Programas Recreativos Próprios, para adultos e crianças, com 

recreadores e atendimento em dois turnos do dia (manhã, tarde ou noite). 

• Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e 

de água. 

• Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com 

foco na redução, reuso e reciclagem. 

• Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em relação 

aos serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e 

solucioná-las. 

• Programa de treinamento para empregados. 

• Medidas permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação 

à sustentabilidade. 

• Pagamento com cartão de crédito ou de débito. 

 

Após expansão na Suíça foram inaugurados resorts em diferentes locais do 

mundo. Segundo Mill (2001, p. 22): 

 

Os primeiros resorts nos Estados Unidos foram criados no Leste, e assim 
como na Europa foram construídos ligados a spas. No século dezoito, foram 
abertos resorts na Virgínia, Nova Iorque e na Virginia Ocidental. Mais ou 
menos ao mesmo tempo os resorts litorâneos começaram a se popularizar. 
Como exemplo podemos citar Long Branch, Nova Jersey e Newport, Rhode 
Island [...] 

 

No século XX a melhora das estradas de ferro permitiu mais fácil acesso aos 

resorts. Foi realmente após a década de 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

quando a economia prosperava e as viagens de lazer se tornavam mais acessíveis, 

que os resorts se tornaram mais populares. Em 1955, a criação da Disneylândia, na 

Califórnia, foi o marco que deu início ao seguinte surgimento de inúmeros parques 

temáticos. Em relação aos resorts de esqui, eles também começaram a surgir na 

mesma década, com a inovação dos esquis, em metal, e mais leves para manobrar, 

assim como as botas de com fivelas, máquinas de limpeza de pista, entre outros 

fatores, permitiram a popularização do esporte. Em 1960, o incentivo se intensificou 

quando foram televisionados os jogos olímpicos de inverno. ( MILL, 2011).  
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No Brasil, os primeiros resorts foram implantados por volta da década de 

1970. O ano de 1989 foi muito importante, pois foram inaugurados o Transamérica 

da Ilha de Comandatuba, o Club Med de Mangaratiba e o Salinas de Maragogi, em 

Maceió. (ROSA; TAVARES, 2002). Sobre o desenvolvimento dos resorts no Brasil, 

Rosa e Tavares ( 2002, p. 98) analisam as mudanças com o passar do tempo e sua 

influência nesse setor: 

 
As mudanças na conjuntura macroeconômica e na infraestrutura 
(aeroportos, estradas e saneamento) levaram ao surgimento de diversos 
projetos de hotéis de lazer do Nordeste, sendo alguns deles verdadeiros 
mega-resorts, como os de Aquiraz (Ceará), Pitangui (Rio Grande do Norte) 
e Sauípe (Bahia). Este último foi, até o momento, o único de tais 
empreendimentos de grande porte a ser implantado. A inauguração de 
Sauípe (quatro hotéis em 2000 e outro em 2001) constitui, sem dúvida, um 
marco para a hotelaria de lazer no Brasil, em função não só do porte, mas 
principalmente das expectativas criadas. 

 

Nota-se que no ano de 2002 a expansão desse tipo de hospedagem no Brasil 

era considerada recente existiam em pouca quantidade e estavam concentrados no 

litoral da região nordeste. O desenvolvimento desses empreendimentos foi 

influenciado pelo governo e por empreendedores, quando observaram o potencial 

desse segmento para atrair o turismo internacional. (ROSA; TAVARES, 2002). Sobre 

a localização dos resorts Oliveira (2005 apud Roim, 2007, p.6), afirma que : 

 

[...] geralmente são localizados em zonas com potencial para atrações 
turísticas, estando situados, na maioria das vezes, em balneários, parques 
nacionais,ou em regiões exóticas, que possuam praias, piscinas naturais 
ou quaisquer outros atrativos naturais e/ou culturais para atender a uma 
demanda específica em busca de descanso, lazer e praticidade. 

 

É possível notar um interesse global por atrações relacionadas ao contato 

com o meio ambiente e ao desejo de praticar atividades ao ar livre. Essa nova 

tendência gira em torno de um estilo de vida mais saudável e preza pelo movimento 

(PEARCE; MOCARDO (1985) apud MCKERCHER, 2002). Essa valorização pelas 

práticas saudáveis contribui de forma significativa para o setor de Resorts. Esses 

estabelecimentos, geralmente afastados dos centros urbanos, proporcionam ao 

hóspede o contato com a natureza e a possibilidade de praticar atividades 

esportivas, ao mesmo tempo podem ser considerados locais de relaxamento e 

cuidado com a saúde. 
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Vale destacar que a concepção de resort preza por ser um hotel de lazer 

completo, com a finalidade de atender todas as necessidades dos hóspedes 

incluindo serviços de alimentação, lazer e entretenimento com a finalidade de 

manter o hóspede o maior tempo da viagem dentro do estabelecimento, estratégia 

que estimula consumo interno intenso e pouco interesse pelo local onde o resort 

está inserido. 

O crescimento da indústria hoteleira internacional gerou muitas oportunidades 

de trabalho, e já no final do século XX, a necessidade de mão-de-obra era grande. 

Nessa época o setor enfrentava uma escassez de trabalhadores temporários 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 1997). No próximo capítulo, o tema intercâmbio 

internacional será abordado, e veremos como a chegada dos estrangeiros ajuda a 

suprir a de escassez de mão de obra no setor hoteleiro estadunidense.  
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3. INTERCÂMBIO PROFISSIONAL  

 

O intercâmbio pode ser definido como deslocamento do indivíduo a outro país 

com objetivo de trabalhar e/ou estudar por determinado período. Um dos focos 

desse tipo de intercâmbio é aprimorar a relação com pessoas de diferentes culturas 

e melhorar a compreensão sobre distintos povos (PEIXOTO, 2005). Há também 

outros fatores fomentadores desse tipo de prática. Após análise de dados sobre 

profissionais que fizeram intercâmbio, Matos (2010, p. 55) define que “[...] é dada 

grande ênfase com relação a experiência internacional, voltada para o currículo do 

profissional, como um diferencial crucial para o mercado de trabalho.” 

As modalidades de intercâmbio são diversas e cada uma contribui de maneira 

diferente para a vida do indivíduo. As modalidades podem ser listadas 

resumidamente da seguinte forma (PEIXOTO, 2005): 

 

A) Intercâmbio Educacional 

 

• Boarding school 

Modalidade onde o intercambista cursa o ensino médio hospedando-se na escola, 

em condições parecidas ao regime de internato.   

 

• Community college 

É uma espécie de curso técnico no exterior voltado para quem já concluiu o ensino 

médio e possui inglês em nível avançado. 

 

• Especialização ( Latu Sensu ) 

É uma pós-graduação para aqueles que possuem formação superior e desejam 

complementar para ganhar destaque profissional. É exigida pontuação mínima em 

teste de proficiência na língua do país de destino.  

 

• High School 

O interessado passa um período fazendo ensino médio no país. É semelhante ao 

boarding school porém não tem característica de internato.  
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• Idioma 

Cursos de idioma são opções para aqueles que querem aprender ou aperfeiçoar 

uma língua diferente.  

 

• Idioma com atividades esportivas 

Essa modalidade une o estudo do idioma e aulas relacionadas ao esporte como 

surfe, mergulho, snowboard e dança.  

 

• Idioma para negócios 

Esse tipo de curso é destinado aos profissionais e executivos, esses e ensinam o 

vocabulário voltado para o mundo profissional relacionado à área de atuação do 

indivíduo.  

 

• MBA 

 Master in Business Administration (mestrado em administração de negócios) uma 

pós-graduação e destina-se a profissionais interessados na área de gerenciamento.  

 

• Pós-graduação ( Stricto Sensu) 

Mestrado ou doutorado no exterior. 

 

• Treinamento para professores 

Voltado para professor de idiomas, o treinamento ajuda a aprimorar práticas 

relacionadas ao ato de lecionar.  

 

• University semester abroad 

O estudante cursa um semestre de faculdade em outro país. 

 

 

   B)       Intercâmbio Profissional 

         Estágio ou trabalho, remunerado ou não, no exterior. 

 

• Au Pair 
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Trabalho como babá em casa de família por até 45 horas semanais. A participante 

mora e faz refeições na casa onde trabalha, recebe bolsa de estudo paga pela 

família hospedeira. 

 

• Estágio  

O estágio no exterior pode ser ou não remunerado e consiste em uma espécie de 

treinamento voltada para jovens universitários que desejam o contato com o 

mercado profissional em sua área de estudo. 

 

• Trabalho voluntário 

Trabalho não remunerado em instituições de caridade que podem ser combinados 

com o estudo do idioma local.  

 

• Work and study 

Combina o estudo do idioma com o trabalho remunerado. 

 

• Summer work / Work and travel / Work experience 

Trabalho remunerado no exterior, durante as férias universitárias do participante. 

                                                                                

O intercâmbio de trabalho para os Estados Unidos é a modalidade que será 

discutida nesse estudo e que é comumente chamada de Summer Work ou Work 

Experience. Peixoto (2005, p. 16), define essa modalidade como: 

 

Programas de trabalho remunerado que recebem diversas denominações, 
de acordo com cada agência ou escola. As vagas para trabalho de férias 
nos EUA são algumas das mais procuradas por universitários. Elas são 
oferecidas em estações de esqui, hotéis, restaurantes, resorts, parques 
temáticos, entre outras empresas. O programa é regulamentado pelo 
governo americano e ocorre de dezembro a abril, durante o inverno no país. 

 

O processo para participar desse tipo de intercâmbio exige que o interessado, 

que deve obrigatoriamente ser universitário, procure serviços de uma agência de 

viagem no lugar de residência. Essa agência precisa ter parceria com uma empresa 

norte americana especializada no ramo, empresa que atua como uma espécie de 

consultora de recursos humanos e ajuda nos processos de contratação dos 
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estrangeiros. A agência de intercâmbio aplicará um teste de inglês para verificar o 

nível de proficiência do candidato, em seguida o ajudará a tirar documentos de 

viagem e a encontrar empregadores. A entrevista com esses empregadores poderá 

ser feita por Skype ou pessoalmente em uma feira de contratação. 

 O setor hoteleiro nos Estados Unidos empregou cerca de 1,16 milhões de 

pessoas em 1998. A quantidade de estabelecimentos estaria crescendo mais que a 

própria população. (CHOW; SPARROWE 2003). Conforme visto no capítulo anterior, 

a indústria hoteleira internacional aumentou no século XX e a mão de obra era 

escassa, principalmente com relação a trabalhos temporários, logo, a modalidade de 

intercâmbio de trabalho surge auxiliando a suprir essa escassez de mão-de-obra 

temporária. 

  Viajar com o intuito de trabalhar em outro país pode ser considerada uma 

forma de se qualificar. Saindo do país de onde habita, o intercambista terá que falar 

uma língua diferente da habitual, deverá aprender a se relacionar com pessoas de 

outra cultura e a se habituar a um desconhecido ambiente organizacional. A 

facilidade de adaptação ao novo é característica admirada por diversas empresas no 

mundo corporativo e considerada um diferencial.  Segundo Covey (1991) apud 

Chiavenato ( 2005, p. 10): 

 

As pessoas devem contribuir construtivamente em tudo e, para tanto, 
devem ter condições de aprender continuamente. O importante é que 
aprendam a aprender. Isso significa forçosamente desaprender coisas 
antigas e sem proveito para a organização para aprender coisas novas e 
necessárias. Em outros termos, flexibilidade, apreensão e inovação. 

 

A importância de se relacionar com os outros no ambiente de trabalho 

também é comentada pelo autor. Covey (1991) apud Chiavenato (2005, p. 11) 

define: 

 

“ Hoje, com a adoção de equipes, a eficácia do indivíduo está cada vez mais 
vinculada a suas habilidades de comunicação e colaboração com os outros. 
Em outros termos, o trabalho solitário e individual cede lugar ao trabalho 
solidário e grupal.”  
 
 

As observações do autor foram feitas levando em consideração competências 

pessoais exigidas pelas empresas nos ambientes de negócios. 
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Um intercâmbio pode ser considerado um desafio, onde o intercambista tem a 

possibilidade de desenvolver ou aprimorar sua capacidade de se relacionar com o 

novo. É exigida uma maior maturidade para encarar uma vida longe da família e do 

país de origem, e os frutos colhidos posteriormente são, na maioria das vezes, 

positivos e têm relação com o aprendizado e o autoconhecimento. Esses são alguns 

dos motivos que fazem com que a prática seja tão valorizada no meio profissional. 

Analisando o programa de intercâmbio profissional, onde o jovem viaja para 

trabalhar em outro país, é importante destacar o importante papel das empresas que 

recebem esses estudantes. Essas companhias têm a grande responsabilidade de 

receber, treinar, desenvolver esse funcionário ao mesmo tempo se preocupando 

com o processo de adaptação deste indivíduo. O setor de Gestão de Pessoas ganha 

destaque nesse momento e deverá auxiliar os universitários, considerando suas 

características peculiares, e dando devida atenção aos trâmites burocráticos 

envolvidos com esse tipo de empregado. 

Formar pessoas para trabalhar em uma empresa fazendo com que cada um 

tenha claro qual será o seu papel, e motivando-as a realmente abraçar a causa da 

empresa é uma das responsabilidades mais importantes dos administradores 

(LACOMBE, 2005). Quando se trata de funcionários estrangeiros a responsabilidade 

pode ser ainda maior, pois estará envolvida a adaptação do indivíduo em um meio, 

muitas vezes, totalmente desconhecido. 
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4. GESTÃO DE PESSOAS: OS DESAFIOS DO SETOR  

 

O setor de gestão de pessoas tem papel importante nas inúmeras empresas 

existentes no mundo, e está vinculado à relação do funcionário com a cultura da 

empresa, com os colegas de trabalho e supervisores. Na área da hospitalidade a 

realidade é a mesma. O gestor deve recrutar, selecionar, contratar, treinar, 

desenvolver e motivar o funcionário, sem esquecer de tentar sempre mediar as 

relações pessoais dentro da companhia, promovendo encontros e reuniões que 

visem a integração. Outro ponto importante e competente a esse setor é a 

adaptação do funcionário a filosofia da companhia.  

Ainda hoje o termo “Recursos Humanos” é muito utilizado quando se trata 

desse setor, porém há estudiosos que prefiram o termo “Gestão de Pessoas”. Os 

primeiros relatos relacionados a essa área da administração se deu em torno de 

1800 a.C, e remontam ao código de Hamurábi Babilônico, que previa um tipo de 

remuneração e um salário mínimo. A época da escravidão, marcada por severas 

punições e atos desumanos, enfatizava a falta de incentivo nesse tipo de trabalho, 

onde a opressão e a ausência de direitos fomentou o sentimento de revolta dos 

escravos. A servidão veio após essa época e também tinha sua característica 

opressora, já que os servos eram obrigados a trabalhar, porém o rendimento deste 

trabalhador estava relacionado à produtividade, o que representava uma das 

primeiras formas de incentivo (TANKE, 2004). 

Embora não tratando especificamente da relação do empregado com o 

empregador, alguns filósofos como Maquiavel, demonstravam como as pessoas 

deveriam ser tratadas, uma obra famosa do autor que discute esse assunto é “O 

Príncipe”. Por volta de 1850, Robert Owen, um empresário britânico, foi o primeiro a 

estudar sobre a relação entre o ambiente de trabalho e seus efeitos sobre a 

produtividade, ele tinha ideias consideradas revolucionárias para a época e utilizou 

vilas-modelo localizadas próximas a suas fiações de algodão para servir como 

campo de estudo. Entre as mudanças aplicadas por ele, estavam: a instalação de 

sanitários, redução das horas de trabalho e erradicação do trabalho infantil (TANKE, 

2004).  
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Foi no Taylorismo, considerado modelo técnico-econômico em 1930, que se 

introduziram os primeiros princípios e regras para a gestão de pessoas. O foco era 

na produção e execução de tarefas. Taylor destacava a necessidade das habilidades 

manuais e da devoção ao trabalho. O trabalho mecanizado era o marco da época. ( 

FAISSAL et al, 2009) 

O final do século XIX e início do século XX foram momentos de grande 

desenvolvimento econômico e tecnológico, o surgimento da máquina a vapor foi o 

fator principal que impulsionou esse desenvolvimento. Esse era o momento das 

grandes indústrias e a mecanização, os movimentos repetitivos, eram características 

marcantes do trabalho, assim como as longas e cansativas jornadas pelas quais os 

trabalhadores passavam. A expansão da indústria, o crescimento das organizações, 

e a sofisticação das mesmas traziam maior complexidade ao sistema. Ao mesmo 

tempo em que o mercado se expandia, os funcionários das fábricas resolveram se 

revoltar pedindo melhores condições de trabalho e menos horas nas jornadas. 

Surgem então as greves e os sindicatos, assim como os reformistas preocupados 

em modificar, não só as condições como anteriormente citado, como também 

aspectos relacionados à gestão, nesse momento aparecem os primeiros 

departamentos pessoais e seus defensores (CASTRO et al, 2002).  

Lacombe (2005, p. 5), traz a reflexão sobre o valor do homem, valor este que 

na época do trabalho mecanizado parece ter sido esquecido: 

 

O ser humano não é e não trabalha como máquina. Não é infalível nem 
pode trabalhar initerruptamente. Entretanto o homem é excelente na 
coordenação. Além disso, diferentemente das máquinas, consegue 
relacionar a percepção à ação. As pessoas trabalham melhor se não forem 
vistas como máquinas, ou seja, se o ser inteiro estiver engajado no trabalho: 
seus músculos, sentidos e cérebro.  

 

Segundo Taken (2004), Elton Mayo foi um estudioso que muito contribuiu para 

destacar a importância do trabalhador e a necessidade de um tratamento com 

consideração. Ele fez um experimento, em Hawthorne, que consistia em examinar o 

efeito da iluminação e da ventilação na produtividade. O estudo mostrou que o que 

mais impactava na produtividade era o interesse da gerência pelos funcionários, 

mais que os fatores físicos. Após a primeira guerra mundial, os Estados Unidos 

passou por um momento de prosperidade. (TANKE, 2004). 
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Foram estabelecidas políticas e surgiram os departamentos pessoais, mesmo 

que tendo a resistência de alguns gerentes. Em 1935 foi promulgada a importante 

Lei da Previdência Social, que concedia aos trabalhadores direito a aposentadoria, 

seguro-saúde e seguro desemprego. Logo em seguida, no ano de 1938, a Lei de 

Práticas Trabalhistas Justas passa a estabelecer uma política de salário-mínimo, 

determinando o máximo de horas trabalhadas por semana. (TANKE 2004).  

          Para sintetizar os acontecimentos do período entre guerras, que tiveram 

relação com o desenvolvimento da administração de recursos humanos, Castro et al 

(2002, p. 68), criaram um quadro, que mostra em tópicos, importantes 

acontecimentos no Brasil e no Mundo conforme figura 3. 

 

 Condições socioeconômicas  Configuração  Organizacional  Recursos Humanos  
 
 
 
 
 
 
No 
mund
o 

• Crise de 29. 
• Fortalecimento dos 
Estados Nacionais.  
• Crescimento das 
cidades. 
• Fortalecimento dos 
sindicatos. 
• Legislação Trabalhista 
de proteção dos direitos dos 
trabalhadores.  

• Taylorismo/fordismo. 
• Burocracia. 
• Início do processo de 
produção em massa. 
• Incremento da 
departamentalização nas 
organizações.  
• Criação das subsidiárias 
de grandes empresas no 
estrangeiro. 

• Departament
o de Pessoal com 
funções de 
recrutamento, 
seleção, treinamento 
e remuneração. 
• Surgimento 
dos Departamentos 
de Relações 
Industriais e 
Relações Humanas.  

 
 
 
 
No 
Brasil 

• Criação do Estado 
Novo. 
• Crise do Café. 
• Aumento da 
industrialização. 
• Legislação Trabalhista. 
• Criação dos sindicatos. 
• Surgimento das 
grandes empresas estatais.  

• Taylorismo/fordismo. 
• Burocracia. 
• Início do processo de 
produção em massa. 
• Mimetização dos modelos 
e dos padrões de configuração e 
departamentalização que 
começam a ser usados em outros 
países.  

• Departament
o de Pessoal ( 
contratação, 
remuneração e 
demissão de 
funcionérios, 
responsabilidades 
legais) 
• Manunteção 
dos padrões 
agrícolas nas 
relações de trabalho. 
• Parlamentari
smo. 

Figura 4: O período entre guerras. 
Fonte: CASTRO et al ( 2002, p. 68) 

 

 Entre os anos 40 e 50, novas profissões e tecnologias surgiram e o aumento 

da população acabou conduzindo a um excesso de trabalhadores nos seguintes 

anos. (TANKE, 2004). 

Por volta de 1960 surge a abordagem sócio técnica, que veio como uma 

crítica ao modelo de Taylor. Nesse momento, o pensamento passa a ser mais 
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voltado para a valorização do ser humano e as atividades do setor de gestão de 

pessoas só foram aumentando com o passar dos anos. ( FAISSAL et al, 2009). 

Entre 1960 e 1970 foram criadas inúmeras leis, com influência até a 

atualidade, conforme vemos a seguir: em 1960 outorga-se a Lei dos Direitos Civis, 

em 62 a Lei de Número de Horas de trabalho, em 1970 a Lei de Higiene e 

Segurança do Trabalho e a Lei de Oportunidades Iguais de Emprego. Foi nesse 

mesmo momento, que se deu a expansão do setor envolvendo a administração de 

pessoal, muitas empresas passaram a incluir técnicas motivacionais e de 

desenvolvimento organizacional o gerente de pessoal ganha maior notoriedade, na 

medida em que se reconhece a sua influência na obtenção dos resultados 

organizacionais (TANKE, 2004).  

Nos anos 80, muitos postos de trabalho foram eliminados, e isso gerou 

desafios ao setor, Castro et al ( 2002, p. 74) analisam esse momento: 

 

As formas mais flexíveis de organizar o trabalho e a produção, em conjunto 
com os grandes processos de reestruturação dos anos 1980, acabam por 
definir estruturas organizacionais mais reduzidas e planas, eliminando no 
processo, inúmeros postos de trabalho. A supressão de milhares de 
empregos nos anos 1980 não trouxe só desafios novos à gestão de 
pessoas nas empresas [...] como também criou novos rótulos e estigmas 
para a função de RH, como o acréscimo às funções da área [...] 

 

Em 1990 a área ganha mais força, o setor de gestão de pessoas vai aos 

poucos se incorporando a estratégia de negócios das organizações. Nesse 

momento o foco passa a ser no funcionário e suas competências, a tentativa é de 

associar essas competências para atingir metas organizacionais. Os processos de 

atração e seleção de pessoas vão conquistando seu espaço e se tornando de suma 

importância, surgem novas técnicas e a preocupação com esses processos aumenta 

( FAISSAL et al, 2009). 

Com o passar do tempo surge a necessidade de mudanças, que são de 

extrema importância e giram em torno de três componentes principais: informação, 

velocidade e maior complexidade nos desafios encontrados. Quando se fala do 

ambiente corporativo, as companhias aplicam mudanças principalmente para 

sobreviver e conquistar maior rentabilidade. Logo, muitas empresas procuraram 

construir algo que as diferencem perante os seus concorrentes, a denominada  

“vantagem competitiva”. Nesse momento, os gerentes começam a pensar em 

recrutar e selecionar aqueles com as competências que a empresa necessitava para 
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atingir seus objetivos e para conseguir enfrentar a competição com as outras.  ( 

FAISSAL et al, 2009). 

       Surge então a gestão por competências, que segundo Chiavenato ( 2005, p. 9) 
consiste em:  
 
 

[...] um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis 
profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao 
negócio, identificando os pontos de excelência e os pontos de carência, 
suprindo lacunas e agregando conhecimento, tendo por base certos critérios 
objetivamente mensuráveis.   

 
Chiavenato (2005) propõe que a identificação dessas competências é 

necessária para que a empresa possa se orientar em relação a suas decisões, e 

dessa forma atingir o sucesso. Ele define as quatro categorias de competências 

conforme simplificação a seguir:  

 

a) Competências Essenciais: Competências básicas que têm ligação direta com o 

sucesso da empresa em sua relação com os clientes, com a sociedade e os 

concorrentes. 

 

b) Competências de Gestão: São aquelas relacionadas com a gestão de recursos 

(financeiros, comerciais, produtivos, etc.), e como essa administração está 

contribuindo para a obtenção de melhores resultados.  

 

c) Competências Organizacionais: Essas são as competências relacionadas à 

cultura organizacional da empresa, ou seja, a forma como a empresa se organiza 

em diferentes aspectos.  

 

d) Competências Pessoais: São as competências relacionadas com o que cada 

individuo aprende e desenvolve na organização.  

 

As competências do ser humano são relevantes, porém não são os únicos 

elementos importantes para que o sucesso empresarial seja alcançado, nem o único 

necessário para a execução de tarefas com excelência. Deve-se ressaltar a 

existência do capital humano e sua contribuição quando falamos da união entre 
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empresa e funcionário buscando a obtenção de resultados positivos. Para 

entendimento do termo segue abaixo a explicação de Chiavenato (2005, p.6):  

 
 Não basta simplesmente ter talentos. Ter talentos significa o ponto de 
partida, mas não o de chegada. O capital humano de uma empresa 
depende de três ingredientes básicos que precisam estar reunidos e 
integrados de maneira indissolúvel: conteúdo, continente e clima. Para ser 
mais claro: talentos, estrutura organizacional e cultura organizacional.  

 
 

O sucesso da organização depende de características da própria empresa 

que, juntamente com as dos funcionários, constroem o caminho ideal. O desafio 

daquele que gerencia pessoas é grande, principalmente quando analisamos suas 

funções complexas. Ele deve recrutar, selecionar, treinar, desenvolver, motivar e 

ainda reter talentos na empresa, ao mesmo tempo em que busca alinhar esses 

funcionários com a cultura organizacional e com o ambiente de trabalho.  

Na área da hotelaria, especificamente, o gestor deverá ter a habilidade para 

escolher funcionários que saibam lidar com o público, que tenham carisma com o 

cliente, para poder melhor atendê-lo. Logo, nessa área o funcionário não deve 

somente se comunicar, falar diferentes línguas, como também deve ser receptivo, 

sabendo dosar a receptividade para conseguir melhor atender cada hóspede, 

considerando as peculiaridades do indivíduo. 

A área da hospitalidade tem o foco no serviço, isso significa que a qualidade 

do produto oferecido irá variar dependendo do humor, tanto do cliente, como do 

funcionário. Quanto mais pessoas experimentam os serviços, mais as expectativas 

mudam. As organizações que prestam serviços relacionados a hospitalidade 

precisam rever, de maneira constante, as expectativas do cliente, ajustando-se a 

elas. Nunca o comodismo deve aparecer, tão pouco a suposição sobre o que o 

hóspede deseja. (LASHLEY; SPOLON, 2011) 

Nota-se que quando se trata da área da hospitalidade, surge uma maior 

necessidade de se atentar para as competências do candidato a uma vaga e para 

fatores relacionados à sua personalidade, visto que, todos esses itens contribuirão 

na hora da prestação de serviço e, consequentemente, influenciarão  os resultados 

da empresa. 

Na seção seguinte serão abordados, com mais detalhes, os processos que 

envolvem a gestão de pessoas e a importância deles para a organização. Essa é 
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uma maneira de entender quais são as competências e deveres do gestor e quais 

seriam as obrigações da empresa em relação ao funcionário.  

 

 

 
4.1. OS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO GERENCIAMENTO DE PESSOAL.  

 
 

Conforme visto na seção anterior, os processos de recrutamento e seleção 

começaram a ganhar força nos anos 90, e quando tratamos da relação do 

funcionário com a empresa, pode-se dizer que o primeiro contato entre as partes 

envolvidas estão nesses processos. Logo, a discussão proposta inicialmente é sobre 

essa primeira impressão ou o primeiro contato, momento que desencadeia um ciclo 

decisório, relativo à integração de um novo candidato a vaga da empresa.  

O recrutamento pode ser definido como o ato de atrair pessoas interessadas 

em trabalhar em determinada empresa. Segundo Milkovich e Boudreau ( 2010, p. 

162) “Recrutamento é o processo de identificação e atração de um grupo de 

candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para posteriormente serem 

contratados para o emprego”. Partindo de uma reflexão mais ampla e falando sobre 

as práticas envolvidas, Lashley e Spolon (2011), definem o recrutamento como um  

conjunto de práticas e processos que são utilizados com a finalidade de atrair 

candidatos, trtando-se de vagas existentes ou potenciais. Essa é uma atividade 

permanente, e deve ser  intensificada quando existem vagas.   

O recrutamento pode ser interno, ou seja, convidando as pessoas que já 

trabalham na empresa a se candidatarem às vagas. Pode ser externo, quando são 

recrutados aqueles de fora da empresa. Ou pode ser misto, que consiste na união 

dos dois tipos: recrutamento interno e externo.  O aproveitamento de pessoal da 

empresa tem alguns benefícios como: motivação do funcionário interno, que terá 

possibilidade de mudança e perspectiva de carreira, geralmente é mais rápido, o 

custo de admissão é menor, a probabilidade de acerto na escolha é maior, assim 

como a aceitação por parte dos colegas de trabalho. Já o recrutamento externo 

poderá trazer novas pessoas para a empresa, com diferentes experiências e 

percepções que poderão ajudar no aperfeiçoamento dos procedimentos da 

empresa. É possível listar alguns métodos de recrutamento: anúncios na mídia, 

quadros de aviso dentro da empresa, indicações, por meio de agências de emprego, 
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anúncios em revistas ou jornais, sites de procura e oferta de mão-de-obra. 

(LASHLEY; SPOLON, 2011). 

Depois de realizado o processo de recrutamento e antes de iniciar o processo 

de seleção, existe uma etapa chamada de triagem inicial. Essa triagem é uma 

espécie de pré-seleção e visa reduzir o número de candidatos deixando que 

concorram aqueles que possuem maiores qualificações para assumir o cargo e que 

estão dentro do perfil desejado. (CHIAVENATO, 2005)  

Segundo Chiavenato (2005), existem dois métodos básicos de triagem que 

nem sempre acontecem, mas que são utilizados por algumas empresas:  

 

a) Questionário preliminar: questionário organizado para obter informações básicas 

sobre os candidatos. Geralmente esse tipo de questionário se concentra nas 

qualificações anunciadas e pode ser feito pela internet. 

 

b) Entrevista de triagem: é uma espécie de entrevista superficial com curta duração 

e serve como uma tentativa de descobrir as qualificações mínimas dos candidatos e 

verificar aqueles que têm maior potencial para continuar no processo.  

 

Passados os primeiros passos, de recrutamento e triagem, pode se dar início 

ao processo de seleção. Segundo Lacombe (2005, p. 79), “A seleção abrange o 

conjunto de práticas e processos usados para escolher, dentre os candidatos 

disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente”. Sobre 

essa etapa, Chiavenato (2005, p. 104), define alguns aspectos importantes para o 

entendimento do processo:  

 

A seleção de pessoal é basicamente comparativa e restritiva. Ela utiliza as 
chamadas técnicas de seleção. A aplicação dessas técnicas se faz por meio 
de diversas fases, conforme a complexidade do cargo a ser preenchido. 
Cada fase funciona como um filtro seletor que gradativamente vai afinando 
as peneiras até chegar a uma sintonia fina em relação aos candidatos. É 
como se cada fase fosse parte de um sistema de decantação progressiva.  

 
A seleção pode ser inicializada com a análise de currículo e depois seguir 

algumas etapas. Geralmente se faz uma entrevista com o candidato, com o objetivo 

de observar seu comportamento e desenvoltura e verificar se as informações do 

currículo são verdadeiras. O entrevistador geralmente é um psicólogo ou 
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administrador, especializado na área de gestão de pessoas. Além da entrevistas 

existem também outras técnicas de seleção. Podem ser aplicados testes técnico-

profissionais, para avaliar habilidades técnicas. Os testes psicológicos estão 

relacionados ao conhecimento de características sobre a personalidade do 

candidato. A dinâmica de grupo acontece geralmente simulando algum 

acontecimento cotidiano dentro da empresa, e o objetivo é analisar o 

comportamento do candidato diante de tal acontecimento. Após seleção preliminar 

pode haver entrevista com o chefe ou supervisor do departamento de atuação. É 

importante destacar que para cada cargo uma determinada técnica é mais adequada  

(LACOMBE, 2005). 

Uma importante fase depois que o candidato é contratado, consiste em uma 

entrevista de contratação, na qual se necessita passar informações sobre as 

normas, a cultura da empresa, as obrigações dos funcionários, entre outras. 

Lacombe (2005, p. 94), chama esse período de integração, e reflete sobre esse 

momento: 

 

A integração consiste em informar ao novo empregado os objetivos, as 
políticas, os benefícios, as normas, as práticas, os horário de trabalho da 
empresa, como funcionam os serviços de apoio, oque é permitido e o que 
não é, que atitudes e comportamentos se esperam dele, entre outras 
informações [...] Outro aspecto importante da integração é a socialização, 
isto é, a adaptação do novo empregado aos seus colegas de trabalho, ao 
seu chefe, às práticas e à cultura da empresa.  
 
 

Passado esse momento de integração é hora do novo funcionário ser treinado 

para o cargo. O autor Chiavenato (2005) prefere dizer que o treinamento faz parte 

do desenvolvimento, que por sua vez seria um programa com objetivo específico e, 

em longo prazo, traria crescimento profissional ao empregado. O treinamento seria 

somente o momento em que as funções básicas são ensinadas, de curto prazo, 

intencional, a fim de fornecer meios para a aprendizagem. O autor comenta sobre os 

tipos de mudanças que o treinamento envolve. Pode ocorrer a transmissão de 

informações, que é a maneira mais simples de mudança, possibilitando o aumento 

de conhecimento. A modificação de atitude envolve a sensibilização deste novo 

integrante, para que o mesmo aja de maneira favorável, com maior sensibilidade 

para lidar com os outros colegas de trabalho. Por fim, o desenvolvimento de 
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conceitos, é uma técnica utilizada para motivar o funcionário a pensar de maneira 

mais ampla que envolva conceitos globais (CHIAVENATO, 2005). 

 O gestor de pessoas deve, além de atuar em todos os processos 

mencionados, buscar maneiras de incentivar o funcionário, de forma financeira ou 

não financeira, essa é uma importante atitude que pode ajudar a reter o funcionário 

na empresa e tornar seu trabalho mais gratificante. Recompensar pessoas pode ser 

uma importante estratégia motivacional. 

Os funcionários buscam reconhecimento e retribuição nas empresas que 

trabalham. Merecem recompensas proporcionais há alguns fatores, como: o tempo 

que foi doado à organização, ao quanto seus conhecimentos podem contribuir para 

a companhia, seu empenho e dedicação. Desenvolver uma política de recompensas 

envolve condições psicológicas e sociológicas que ampliam as opções de 

remuneração. Deve-se dar a devida importância a recompensa não financeira, pois 

consiste em um mecanismo imprescindível para obtenção de comportamentos 

desejados, alcance de objetivos, tanto individuais quanto organizacionais. 

(HANASHIRO, 2008)  

Em uma gestão de excelência se deve levar em consideração as  

expectativas dos funcionários, pois muito além do contrato formal assinado por 

ambas as partes, o empregado é um ser humano e precisa passar por momentos de 

adaptação para se adequar a cultura da empresa, assim como também necessita 

incentivo para se sentir reconhecido.  Marras (2009, p.302), define o que denomina 

de contrato psicológico, e fala sobre essa relação que vai além do contrato no papel:  

Denominamos contrato psicológico aquele que se estabelece entre a 
empresa e empregado, paralelamente ao contrato formal geralmente 
explícito e legalmente traçado. (...) O contrato psicológico carrega no 
seu bojo um conjunto de expectativas que o tornam extremamente 
importante, uma vez que determina o que cada uma das partes 
delimita como deveres e responsabilidades do outro. Essas 
características não são ditas nem registradas. 

 
Todo o conteúdo visto nesta seção visa reforçar o entendimento do estudo 

realizado e auxilia na compreensão da próxima abordagem. O próximo enfoque -  

socialização - compreende o processo em que o funcionário começa a se adaptar à 

empresa, aos colegas de trabalho e à cultura organizacional. 
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4.2 – ESTRATÉGIAS DE SOCIALIZAÇÃO: PELA ÓTICA DE VAN MAANEN. 

 

A socialização envolve a adaptação do funcionário no ambiente de trabalho. 

Segundo Van Maanen (1996), esse assunto é de grande importância pois é 

extremamente necessário que o indivíduo se integre a cultura da empresa, ao 

ambiente organizacional e aos outros indivíduos. Dessa maneira, os esforços serão 

maiores e o uso das competências será potencializado e utilizado para conquistar o 

sucesso profissional e da organização. As estratégias utilizadas pelos gestores na 

hora da socialização precisam ser eficazes para que resulte na união de 

colaboradores em prol do melhor resultado, o que maximiza a possibilidade de 

sucesso da empresa.  

O autor enfatiza que essa fase é o processo onde o funcionário começa a 

aprender valores e normas da empresa, assim como também os comportamentos 

que deve seguir. Van Maanen (1996) define que existem sete estratégias de 

socialização que podem ser utilizadas, seguem listadas abaixo:  

 

a) Estratégias formais e informais de socialização 

 

A estratégia formal de socialização prepara o novato para que ocupe 

determinado cargo na empresa. Quanto mais formal for o processo, maior é a 

tensão gerada no novo membro. Nesse primeiro caso, o conhecimento é transmitido 

de maneira formal, por meio de normas e os novos integrantes são segregados do 

resto do grupo. 

Já a socialização informal acontece quando o funcionário, já ocupando o 

posto de trabalho, aprende de maneira informal as práticas do setor no qual fará 

parte. 

  

b) Estratégias individuais e coletivas de socialização 

 

O processo de socialização individual consiste em socializar o funcionário de 

maneira isolada, e os fatores que influenciarão nas atitudes e mudanças dependerão 
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da relação entre socializador e socializado. Esse tipo de socialização costuma ser 

muito onerosa em termos de tempo e dinheiro. 

Já na socialização coletiva, há a reunião dos colaboradores e os resultados 

tendem a ser parecidos. O risco da socialização coletiva é de que o grupo 

desenvolva interesses semelhantes que podem desencadear comportamentos 

desfavoráveis para a organização. Por esse motivo, muitas companhias preferem 

aplicar a socialização individual.   

 

c) Estratégias sequenciais e não sequenciais de socialização 

 

A socialização sequencial é caracterizada por processos transitórios, onde 

estratégias discretas são passíveis de identificação e, nesse momento, o indivíduo 

deve ocupar uma posição e exercer um papel dentro da companhia. Já os processos 

não sequenciais são realizados de maneira provisória e não têm relação com etapas 

anteriores. A socialização sequencial pode trazer mais benefícios visto que facilita o 

aprendizado do indivíduo. 

 

d) Estratégias fixas e variáveis de socialização 

 

No processo de socialização fixa o novo membro saberá de forma precisa o que 

será necessário para completar um estágio, o tempo de transição é padronizado. 

 Quando se trata de estratégia de socialização variável, indivíduo desconhece 

esse tempo de transição.  

 

e) Estratégias de socialização por competição ou por concurso  

 

As estratégias por competição dividem os membros em determinados grupos 

ou em diferentes programas de socialização, onde os critérios são as habilidades e 

ambições dos indivíduos. Como o próprio nome revela, é um tipo de estratégia que 

aguça a competitividade entre os socializados. 

As estratégias por concurso possibilitam maior participação e cooperação, 

para que os esforços sejam feitas em prol do melhor resultado para a empresa.  
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f) Estratégias de socialização em séries isoladas 

 

A estratégia de socialização em série é a que prepara o novo funcionário pra 

assumir diferentes funções que são parecidas. Na estratégia isolada, o indivíduo 

precisa agir, tomar a iniciativa para que o processo de socialização aconteça. O risco 

desse tipo de estratégia é que o novo integrante se confunda e acabe se perdendo, 

porém, por outro lado, poderá estimular a criatividade e iniciativa.  

 

g) Estratégia de socialização por meio de investidura e despojamento 

 

A estratégia por meio de investidura consiste em confirmar e aproveitar os 

valores pessoais do novato, deixando-o a vontade par agir da maneira que ele é. 

Neste caso, a entrada do novo membro é facilitada, visto que é realizada de modo 

suave e sem turbulência. 

Já na socialização por meio de despojamento a companhia procura “destruir” 

a identidade do indivíduo, de modo a moldá-lo de acordo com os interesses da 

empresa. Para serem aceitos pela organização, os socializados são submetidos a 

testes rigorosos, com sentido de provação. 

 

Todos os processos especificados por Van Maannen (1996) são de extrema 

importância para o entendimento da etapa de adaptação pela qual o indivíduo passa 

quando ingressa em uma empresa. Os conceitos observados podem ser utilizados 

para a análise da rotina de um estabelecimento hoteleiro, foco deste estudo, onde os 

funcionários são contratados, treinados, passando por grande parte os processos 

exemplificados. Eles devem se adaptar ao ambiente de trabalho muitas vezes tendo 

que lidar com pessoas de diferentes culturas, visto que muitos dos clientes dessa 

empresa são turistas.  
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5. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo está dividido em pequenas seções com o objetivo de tornar mais 

claro para o leitor os processos envolvidos nas etapas: metodologia e análise dos 

dados.  

 

5.1 METODOLOGIA  

 

Nessa seção serão apresentados: o objeto de estudo, o método utilizado na 

pesquisa, as técnicas de coleta e análise de dados e as pessoas entrevistadas. 

 

5.1.1  Objeto De Estudo  

A empresa pesquisada é um resort de neve norte-americano, localizado na 

Virgínia. Inaugurado em 1975, no início, contava com uma pequena estrutura, sendo 

as pistas de esqui a grande atração. O famoso restaurante do resort também abriu 

as portas nessa data. Com o passar dos anos a estrutura foi aumentando, foram 

construídas lanchonetes, lojas de roupas, quadra de tênis, spa, mais pistas de esqui, 

um condomínio para hóspedes e pista para patinação no gelo. Atualmente é 

oferecida aos hóspedes a possibilidade de praticar esportes e também cuidar da 

saúde. Eles podem escolher dentre quatro categorias de acomodação: studio, 

lodges,  casa no condomínio  ou casa no alto montanha. 2 

Em 2005, a empresa começou a recrutar trabalhadores temporários de toda a 

América Latina e de alguns países da Europa e África, para fazer parte de seu 

quadro de funcionários. Hoje, ela recruta para trabalhar nas férias de verão, 

brasileiros, argentinos, chilenos e peruanos. Além de trabalhar, o intercambista pode 

optar por morar no resort, há um condomínio exclusivo para os trabalhadores. Não 

só intercambistas, como também funcionários norte-americanos que vivem distante 

do lugar, podem disfrutar desta moradia.  Em alta temporada, o número de 

funcionários pode chegar a 850. 3 

                                                           
2
 Dados obtidos na página online da empresa. 

3
 Dados obtidos na entrevista com a gestora de recursos humanos do hotel.  
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O nome da empresa será mantido em sigilo, por questões de ética. Assim, 

para referenciar a organização ao longo do trabalho, será utilizado o termo “empresa 

Delta”. 

 

5.1.2 Método, Técnicas De Coleta E Análise De Dados  

 

O método adotado para o desenvolvimento do estudo foi o qualitativo, 

adequado para investigar as relações sociais em um dado contexto. A pesquisa feita 

foi de base exploratória, segundo Selltiz et al apud Gil (2006, p. 41), pesquisas 

exploratórias: 

 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-los mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer 
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 
ou a descoberta de instituições. Seu planejamento é, portanto, bastante 
flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 
relativos ao fato estudado. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica. Assim, livros e artigos foram importantes para a construção 

teórica deste trabalho, além de auxiliarem na discussão dos resultados obtidos. 

Marconi (2010, p. 166), comenta sobre esse tipo de técnica de pesquisa: 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 
avulsas, [...] até meios de comunicação oral [...] Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo com o que foi escrito, dito ou 
filmado sobre determinado assunto [...] a pesquisa bibliográfica não é mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o 
exame de um novo tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 
conclusões inovadoras. 

 

 

Com relação as técnicas de coleta de dados, foram utilizadas a observação 

participante, a análise documental e a entrevista semiestruturada. 

O Resort foi escolhido como objeto de estudo após observações feitas 

durante participação no programa de intercâmbio, onde foi possível a análise da 

relação do departamento de gestão de pessoas com os intercambistas e foram 

identificadas características interessantes que puderam ser utilizadas para a 
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construção do estudo Logo, pode-se dizer que houve observação participante, visto 

que a pesquisadora, como intercambista, teve a oportunidade de se inserir no 

universo investigado, durante o período como funcionária. 

Marconi ( 2010, P. 177), define observação participante como: 

 

Participação real do pesquisador na comunidade ou grupo. Ele se incorpora 
ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do 
grupo que está estudando e participa das atividades normais deste. 
 
 

Com relação a segunda técnica de coleta, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com a recrutadora internacional e gerente de recursos humanos do 

resort, que foi questionada sobre diversos fatores, entre eles: os métodos de 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento utilizados pela empresa no 

caso especial dos intercambistas e sobre a adaptação dos jovens a cultura 

organizacional e ao país. Foram feitas entrevistas também semiestruturadas com 

intercambistas que participaram do programa de intercâmbio no Resort. O objetivo 

destas entrevistas foi descobrir como os jovens se sentiam se foram acolhidos da 

maneira que desejavam e auxiliados pelo setor de recursos humanos, se 

conseguiram se adaptar com facilidade não só a vida em um país diferente como 

também à cultura organizacional da empresa.  

A entrevista semiestruturada permitiu a pesquisadora maior liberdade para 

conduzir a situação. Assuntos interessantes, que não foram pensados num primeiro 

momento, puderam ser explorados durante a entrevista, devido ao seu caráter 

flexível. 

Das oito entrevistas realizadas, três foram feitas no Chile, uma em Santiago, 

outra em Valdivia e uma na pequena cidade de Osorno, no sul. Três entrevistas 

foram feitas no Brasil, no Rio de Janeiro. E duas entrevistas foram feitas por Skype, 

devido à distância, já que os entrevistados eram peruanos e viviam em Lima. A 

entrevista feita com a gerente de recursos humanos, brasileira, que trabalhou três 

anos no resort, também foi feita por Skype, pelo mesmo motivo das outras, a 

impossibilidade de encontro, dado ao fato da gerente morar nos Estados Unidos.   

A escolha do número de entrevistados não seguiu uma lógica pré-definida, foi 

pensado somente em ter um funcionário de cada setor para que as percepções 

mostradas não se restringissem à apenas um departamento. Os setores são três, 

assim, os outros candidatos foram escolhidos sem pensar na estatística e sim no 
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que poderiam contribuir para o estudo. Godoi (2006, p. 308), fala sobre a definição 

do número de participantes nas entrevistas em trabalhos de natureza qualitativa: 

 

A definição dos participantes durante o processo de estudo, sem a 
preocupação da representatividade estatística, atribui ao pesquisador a 
flexibilidade, tomando como base o desenvolvimento teórico do trabalho, 
voltar ao campo e ampliar o número ou aprofundar a conversação com os 
participantes. A evolução da compreensão analítica que dá consistência ao 
tema de investigação é, em ultima análise, o critério que orienta o trabalho 
de campo.  
 
 

Além da observação participante e das entrevistas semiestruturadas, foi 

realizada também uma pesquisa documental, no qual foi possível consultar: projetos 

relacionados com o tema, cartilhas de orientações para intercambistas e o site 

corporativo, com a finalidade de apreender mais informações a respeito da história 

da empresa. 

Após coleta de dados, os mesmos foram submetidos a uma análise 

qualitativa. Dessa análise foi possível construir, por meio dos relatos dos 

entrevistados, categorias capazes de atender ao objetivo proposto nesta pesquisa. 

 

 

  5.1.3 Pessoas Entrevistadas 

 

A pesquisa feita nesse estudo consiste em uma análise da relação entre o 

departamento de gestão de pessoas da empresa Delta e seus funcionários. O foco 

foi no relacionamento entre a companhia e os intercambistas. Para entender essa 

relação foi necessário escutar opiniões de ambas as partes, gerência e funcionários. 

Para isso, foram feitas entrevistas com aqueles que participaram do programa de 

intercâmbio 2010/2011 e com a gerente de gestão de pessoas e recrutadora 

internacional que foi a conexão direta da organização com os intercambistas, 

durante o período de 2009 até 2012.  

Foi possível escutar funcionários de todos os setores nos quais os 

intercambistas trabalharam. As entrevistas foram realizadas entre julho de 2012 e 

abril de 2013 e todas foram gravadas. A seguir, a figura 5, simplifica a visualização 

dos dados coletados. Os funcionários estão representados pela letra F e a tabela 

está dividida da seguinte maneira: nacionalidade, cargo, setor, retorno/cargo, 
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gênero. Onde retorno/cargo identifica se o estudante retornou ao resort para 

trabalhar novamente, e, em caso positivo, qual foi o cargo ocupado nessa segunda 

experiência. 

 

 
Funcionários  Nacionalidade  Cargo Setor  Retorno/Car

go 
Gênero  

F(01) Brasileira Cozinheiro Alimentos e 
Bebidas  

       Não Masculino  

F(02) Brasileira Atendente 
de Lift 

Lift        Não Feminino 

F(03) Brasileira Atendente – 
Loja de 
Aluguel 

Loja - Aluguel de 
equipamentos. 

       Não Masculino 

F(04) Chilena Cozinheiro Alimentos e 
Bebidas 

 Sim / Garçon Masculino 

F(05) Chilena Atendente 
de Lift 

Lift Sim / Garçon Masculino  

F(06) Chilena Atendente 
de Lift 

Lift        Não Masculino 

F7(07)  Peruana Atendente 
de Lift e 
Assistente 
de Garçon 

Lift e Alimentos 
e Bebidas 

 Sim / Garçon Masculino 

F (08) Peruana Atendente 
de Lift 

Lift   Sim / Lift Feminino 

Figura 5: Funcionários entrevistados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Como explicito na tabela, os funcionários trabalharam em três principais 

setores, o setor de lift, expressão vinda do inglês que significa teleférico. Nesse setor 

os funcionários trabalhavam como atendentes da neve. Em alimentos e bebidas os 

cargos envolvidos eram o de garçom, cozinheiro ou recepcionista. E alguns 

intercambistas trabalhavam na loja de aluguel de roupas e equipamentos, onde 

auxiliavam com o procedimento de aluguel dos itens mencionados. 

O tempo de duração das entrevistas com os funcionários obteve uma média 

de aproximadamente trinta minutos. A entrevista com a gerente de recursos 

humanos e recrutadora teve duração de uma hora, durante desenvolvimento do 

trabalho ela será referenciada como GRH. Segue abaixo a figura 6, com os dados 

sobre a gerente, dividida da seguinte maneira: nacionalidade, cargo, setor, tempo na 

empresa, gênero.  
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Nacionalidade  Cargo  Setor  Tempo na 
empresa 

Gênero  

Brasileira Gerente de 
Recursos 
Humanos e 
Recrutadora 
Internacional  

Recursos Humanos 3 anos  Feminino 

Figura 6: Gestora entrevistada. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

5.2. ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados seguiu as seguintes etapas: leitura dos documentos 

obtidos junto à gerência e, em um segundo momento, escuta exaustiva das 

entrevistas com o intuito de extrair, das falas dos entrevistados, categorias de 

análise que atendessem o objetivo proposto.  

Com a finalidade de apresentar os dados de modo mais claro, optou-se por 

adotar dois grandes temas (Recrutamento e Seleção e Socialização) no qual cada 

um deles agruparia um conjunto de categorias. 

No tema de Recrutamento e Seleção estão agrupadas as seguintes 

categorias: “Recrutamento internacional”; “As motivações envolvidas” e “Entrevista: 

O momento da seleção”. 

O tema de Socialização agrupa: “Recepção Hospitaleira”, “Treinamento”, 

“Relação com a chefia e ambiente de trabalho”, “Dificuldades com a língua” e 

“Invasão de privacidade”.  

 

Recrutamento e Seleção 

Esse tema visa atender ao primeiro objetivo desta pesquisa, que compreende 

investigar sobre como são realizados os processos de recrutamento e seleção, para 

entender de que maneira ocorre o primeiro contato dos intercambistas com a 

empresa. O recrutamento envolve empresas intermediárias e, o interesse de 

trabalhar fora do país, deve ser do candidato. O sujeito busca a vaga e oferece a 

sua mão-de-obra, sendo também de sua responsabilidade arcar com as despesas 

do recrutamento. 

Sobre a etapa de seleção, é possível notar, pelas falas dos funcionários e da 

gestora, que existe uma tensão inicial por parte dos candidatos a vaga, mesmo as 
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técnicas de seleção sendo básicas, não envolvendo muita complexidade. Porém, no 

desenrolar da entrevista a tensão diminui e eles se sentem mais a vontade. 

A gestora explica que a necessidade de recrutar estrangeiros surgiu no ano 

de 2005, quando o resort passava por problemas com a carência de funcionários 

qualificados, por dois motivos principais: difícil acesso ao local e dificuldade de 

encontrar candidatos que aceitassem o trabalho temporário, com duração de três 

meses, que era o oferecido pela empresa. Esse problema vinha se agravando com o 

passar dos anos até que, no ano citado, se iniciou o recrutamento de intercambistas.  

           A partir das falas dos intercambistas e da gestora, surgiram categorias que 

serão analisadas ao mesmo tempo em que haverá a exposição das etapas dos 

processos envolvidos. Algumas das falas dos entrevistados passaram por tradução 

visto, que nem todos falavam português. 

 

a) Recrutamento internacional 

 

Todo o processo de intercâmbio começa quando os estudantes universitários, 

interessados em viajar, procuram uma agência de intercâmbio e seguem as 

seguintes etapas: realizam um teste de inglês, efetuam o pagamento do valor 

estipulado pela agência. Após o pagamento, eles podem optar por três empresas 

para trabalhar, dentre elas, a que oferece vagas com o perfil do candidato, marca 

com ele uma entrevista para aprovação e efetivação. A intercambista brasileira, 

estudante de psicologia, fala sobre o procedimento:  

Eu fui à agência de intercâmbio junto a uma amiga que foi quem deu a ideia 
de fazer esse intercâmbio de trabalho. Fizemos um teste de inglês para ver 
nosso nível e se teria como fazer intercâmbio ou não. Eles nos 
apresentaram a possibilidade de participar de uma feira de contratação 
onde seriamos entrevistadas. A gente mesmo escolheu três opções de 
empresa para fazer a entrevista. Depois preenchemos alguns papéis 
falando sobre nosso perfil. (F02, 2013) 

 

 A estudante explica sobre as primeiras medidas tomadas para dar início ao 

processo. Como comentado anteriormente, a vontade de trabalhar fora deve partir 

do candidato à vaga, ele não recebe uma descrição de vaga, ele se interessa e se 

inscreve no programa. A empresa, as condições, ele conhece depois de expressar 

seu interesse. Sobre essa primeira fase a recrutadora explica: 
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Existem diversas empresas nos Estados Unidos que trabalham com 
recrutamento e seleção de estudantes, a primeira coisa que você deve fazer 
é encontrar uma empresa que faça um trabalho sério [...] Depois de 
conseguir a parceria é necessário conversar com cada gerente dos 
diferentes departamentos para saber quantos funcionários precisam, e o 
nível de inglês que esses funcionários devem ter. (GRH, 2013) 

 

A gerente explica que uma empresa, intermedia o processo de recrutamento 

e seleção. Os candidatos, em seus países de origem, procuram uma agência de 

intercâmbio e pagam determinada quantia para ter a experiência de trabalhar fora do 

país, como visto anteriormente. A intermediadora contata os gestores de diversos 

hotéis e resorts nos Estados Unidos perguntando quantos funcionários precisam 

recrutar, quais vagas estão disponíveis e quais são os requisitos exigidos para o 

preenchimento das mesmas. Com esses dados, a agência de intercâmbio passa as 

informações aos estudantes que estão buscando uma oportunidade de trabalho no 

exterior. Com as entrevistas marcadas, os recrutadores dos hotéis e resorts viajam 

aos países estrangeiros para entrevistar os candidatos. Tudo é patrocinado pelos 

estudantes. 

 

b) As motivações envolvidas 

 

Sobre as motivações para fazer o intercâmbio, entre os entrevistados foram 

encontrados três seguintes perfis: aqueles que pensam na carreira profissional e na 

melhoria da língua inglesa, os que pensam em juntar dinheiro, e aqueles que 

valorizam a possibilidade de amadurecer e conhecer diferentes pessoas. O 

estudante em Engenharia em Turismo de uma Universidade de Santiago do Chile, 

fala sobre seus interesses: 

 

Eu queria ir para os Estados Unidos para melhorar meu inglês. Na minha 
área é muito importante ter outras línguas, e essa oportunidade de trabalho 
fora do país seria bom para o meu currículo. (F06, 2012)  
 
 

Essa motivação, fundamentada na carreira profissional apareceu muitas 

vezes entre os entrevistados. Durante a construção do referencial teórico desta 

pesquisa foi comentada a relevância de um intercâmbio para a carreira.  Milkovich e 

Boudreau (2010) apontam que no mercado de trabalho sempre possuem pessoas 

disponíveis, entretanto, nem sempre qualificadas para ocupar os cargos 
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empresariais. A fim de buscar um diferencial competitivo, muitos estudantes 

entendem que a fluência no inglês é uma maneira de se destacar. Sendo assim, é 

possível notar que muitos jovens buscam aprimorar seus conhecimentos nesse 

sentido. Para o currículo profissional do indivíduo também é um diferencial uma 

experiência no exterior, conforme visto no capítulo três deste trabalho, muitas 

empresas utilizam esse critério no momento de selecionar candidatos.  

Alguns dos entrevistados falam sobre a motivação para juntar dinheiro, que e 

outros têm o objetivo de ganhar maturidade e ter a possibilidade de se relacionar 

com pessoas de diversas culturas. Esse é o caso do intercambista peruano, 

estudante de gestão empresarial, que fala sobre suas verdadeiras motivações: 

 
Meu interesse era crescer como pessoa, trabalhar implica 
responsabilidades, é você contra o mundo. Acredito também que qualquer 
tipo de intercâmbio é válido, pois te dá a oportunidade de conhecer pessoas 
diferentes, realmente vale a pena. (F07, 2013) 

 

Nota-se que o perfil deste último estudante é mais voltado para a priorização 

das relações pessoais e para a valorização do amadurecimento. O autor Covey 

(1991) apud Chiavenato ( 2005), fala sobre a importância de estar aberto a novas 

possibilidades e de se relacionar bem com os outros no ambiente de trabalho. No 

caso do intercâmbio, a novidade está em questão, o jovem deverá encarar a nova 

cultura organizacional, a língua distinta da habitual, a rotina irá se modificar. Em 

relação aos colegas de trabalho, será necessário saber lidar com as diferenças, 

muitas vezes alarmantes, dependendo da nacionalidade, costumes e tradições dos 

indivíduos.  

A gestora de recursos humanos revela sua opinião sobre o intercâmbio, não 

só como gerente, mas também como uma participante, pois realizou uma viagem de 

trabalho para os Estados Unidos, quando estudante. Ela expõe sua visão sobre a 

importância desse tipo de experiência: 

 

O intercambio de trabalho é essencial para um profissional [...] Eu posso 
falar do momento em que eu era intercambista e depois quando me tornei 
gerente trabalhando diretamente com pessoas que estavam passando por 
essa fase. Acredito que é muito importante todos conhecerem uma cultura 
diferente, e não só isso, o intercambio nos Estados Unidos é importante, 
pois as pessoas aqui em geral se tornam independentes mais cedo, coisa 
que não acontece muito na América do Sul, onde a pessoa é mais apegada 
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a família, e a independência vem um pouco mais tarde. Essa experiência 
então ajuda a crescer mais rápido e a se tornar um profissional mais apto 
para realizar diferentes funções, e saber lidar com diferentes aspectos da 
vida profissional. (GRH, 2013) 
 
 

A gerente expõe seu pensamento falando tanto sobre a relevância do 

amadurecimento pessoal quanto profissional, e como um aspecto influência no 

outro. Relatando sua experiência como intercambista e posteriormente como 

gerente de recursos humanos e recrutadora internacional, ela comenta sobre a 

importância de conhecer outra cultura, de se tornar independente e amadurecer 

mais rápido, assim como também  aprimorar as habilidades profissionais. A gestora 

acaba comentando sobre as questões levantadas pelos intercambistas e relatadas 

como motivações. 

 

b) Entrevista: O momento da seleção 

Após os procedimentos comentados, chega o momento da entrevista. 

Segundo relato dos intercambistas e da gerente, as etapas de seleção consistem 

primeiramente em um teste de inglês na agência de viagem, depois os candidatos 

preenchem um questionário formulando uma espécie de currículo ou perfil, na 

própria agência. Esse perfil é enviado aos recrutadores que na hora da entrevista 

utilizam as informações obtidas para formular as perguntas.  

 Alguns estudantes disseram que estavam em um momento de nervosismo, 

mas que a entrevistadora conseguiu passar bastante tranquilidade para eles, essa 

foi uma resposta que apareceu de forma frequente durante as entrevistas. Sobre  

essa etapa dois estudantes comentam: 

 

Fizemos uma entrevista que foi bem tranquila, eu e mais dois amigos juntos. 
Quando cheguei fiquei um pouco nervoso, mas depois fui me soltando. Foi 
uma entrevista cara-a-cara em um hotel no Rio de Janeiro, feito pela 
gerente de recursos humanos, ela nos tranquilizou bastante. Perguntaram 
sobre minhas características, minhas experiências, foi bem básica. Ela tinha 
meu currículo em mãos. (F01, 2012)  
 
A entrevista foi feita em um hotel aqui no Chile, em Santiago. Eu fui formal 
para dar uma boa impressão. A gerente me fazia perguntas junto a um 
assistente, foi uma feira onde tinham representantes de vários resorts. 
Lembro que estava um pouco ansioso, foi ruim pensar que poderia não 
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passar, mas depois quando consegui a vaga me senti muito bem. (F04, 
2012) 
 
 

Provavelmente, a tensão inicial sentida pelos estudantes deve-se ao fato de 

passar por uma aprovação, um momento decisivo. A própria técnica de entrevista 

cara a cara gera, em muitos casos, tensão para o participante. Por um lado a técnica 

permite que o recrutador conheça melhor o candidato, algo que é benéfico para 

quem está recrutando, por outro pode causar nervosismo, comprometendo, em 

algumas situações, o desempenho do candidato. (HANASHIRO; ZACCARELLI; 

TEIXEIRA, 2008). 

A gerente nos fala um pouco sobre as técnicas utilizadas nessa etapa: 

 

A melhor maneira que encontramos de selecionar as pessoas foi indo ao 
país de origem delas para realizar entrevistas. São entrevistas curtas, 
geralmente duram entre cinco e dez minutos, as vezes quinze, dependendo. 
Para a empresa foi muito melhor ter o recrutador conversando com essas 
pessoas ao vivo porque na hospitalidade você não pode ter uma pessoa 
que só fale inglês, você tem que olhar para a pessoa, conversar, ver qual 
tipo de desenvoltura ela tem, o tipo de personalidade. Se ela for muito 
introspectiva, não importa se tenha o inglês bom o ruim, ela não vai ter o 
resultado esperado, aquilo como se diz em inglês “warm”, o calor com o 
cliente. Isso é muito importante de você ver ao vivo. (GRH, 2013) 

 

A fala da recrutadora mostra a preocupação em selecionar aqueles que 

saberão lidar melhor com o cliente, não somente o nível de inglês é levado em 

consideração. A opção pela entrevista presencial, com a ida da recrutadora até o 

país de origem do intercambista, aponta o quanto a entrevista cara a cara se 

demonstra adequada para apreender os comportamentos  dos candidatos avaliados. 

Esse encontro é fundamental não apenas para avaliar a fluência no idioma, mas, 

sobretudo, a desenvoltura, personalidade, a hospitalidade, traduzida no “warm”, 

calor com o cliente.  

 Um dos entrevistados nos conta como foi sua entrevista , ele explica que 

participou da seleção junto a um amigo com o mesmo nível de inglês que  o dele, 

porém seu amigo não foi contratado: 

 

Eu fiz a entrevista com um amigo, e nós tínhamos o mesmo nível de inglês, 
eu passei e ele não. Provavelmente eles não gostaram de algo, como seu 
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comportamento, maneira de se expressar, porque o nível de inglês era o 
mesmo. (F05, 2012) 

 

Essa questão colocada pelo estudante reforça o que foi dito pela recrutadora, 

o fato de outras razões sustentarem a escolha do candidatos, razões que não estão 

ligadas diretamente a fluência no idioma., mas sim com fatores relacionados ao 

comportamento e desenvoltura do candidato. 

Algumas etapas fazem parte do processo de seleção, e podem ser 

identificadas na análise por Lacombe (2005), o teste técnico-profissional, que nesse 

caso específico é o de proficiência na língua inglesa, e entrevista cara-a-cara, 

objetivando observar o comportamento e desenvoltura do candidato e ao mesmo 

tempo verificando se as informações do currículo são verdadeiras. A recrutadora 

revela suas táticas para selecionar o candidato na hora na entrevista:  

 

Primeiro faço perguntas básicas, a gente quer ter certeza se a pessoa é 
qualificada [...] Mas o mais importante para mim é perguntar coisas que eles 
não estão esperando que eu pergunte. O meu objetivo ao fazer essas 
perguntas é perceber quanto tempo a pessoa demora para formular na 
cabeça algo que não ensaiou. Eu quero saber sobre a espontaneidade, a 
fluência deles. Então se uma pessoa demora cinco minutos para responder 
você percebe que as respostas das perguntas básicas estavam todas 
ensaiadas e se um dia um hóspede pergunta algo de forma inesperada é 
provável que ele não saiba responder. (GRH, 2013) 
 
 
 

A fala da gestora nos mostra os primeiros aspectos observados na hora da 

seleção, porém, algumas características do comportamento do candidato também 

são levadas em consideração, como se a pessoa consegue olhar no olho, se 

expressar com facilidade, tentando perceber se há dificuldades por nervosismo ou 

se realmente o perfil não é o procurado pela empresa. A gestora afirma que faz o 

máximo para deixar a pessoa o mais tranquila possível,  para que assim ela possa 

dar seu melhor.  Por dia de feira são contratados entre trinta a quarenta pessoas. 

A partir do entendimento da utilização das técnicas indicadas é possível 

refletir sobre a análise do autor Chiavenato (2005), quando define as fases do 

processo, indicando-as como determinadas conforme complexidade do cargo e 

afirmando que funcionam como um filtro até chegar ao funcionário com o melhor 

perfil para o cargo.  

         Perguntados sobre o processo, os intercambistas discursaram sobre esse 

primeiro contato. Um deles fala sobre as perguntas e a etapa da entrevista. 
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O pessoal da agência de intercâmbio tenta nos treinar para responder o que 
eles geralmente perguntam. Eu achei a entrevista bem simples com 
perguntas básicas e depois me foi perguntado em que posição eu queria 
trabalhar. A recrutadora já tinha noção de algumas coisas sobre mim, eles 
estavam com o perfil que eu preenchi na agência de intercambio em mãos. 
(F02, 2013)  

 
 

 
A fala do funcionário evidencia que realmente eles são treinados para 

responder as perguntas básicas, assim como imaginou a recrutadora, que na hora 

das perguntas tenta fugir um pouco do roteiro para conhecer verdadeiramente as 

características do candidato. A seguir, na próxima categoria, o foco será no 

processo de socialização.  

 

B) Socialização 

Conforme visto anteriormente, Segundo Van Maanen (1996), o indivíduo 

precisa se integrar a cultura da empresa, ao ambiente organizacional e aos outros 

indivíduos. Essa fase define o processo onde o funcionário começa a aprender 

valores e normas, assim como também os comportamentos que deve seguir.  As 

estratégias utilizadas para promover a socialização precisam ser eficazes para que 

resulte na união de colaboradores em prol do melhor resultado, o que maximiza a 

possibilidade de sucesso da empresa. 

Nessa temática serão analisadas as ações da gerência de pessoal, para tentar 

ajudar na adaptação do funcionário estrangeiro ao ambiente de trabalho. Assim 

como também serão analisadas as relações desses indivíduos com a chefia e 

colegas de trabalho, procurando identificar características do ambiente. Dessa forma 

os dois últimos objetivos específicos serão alcançados, o segundo objetivo 

específico que relaciona-se com a análise dos processos de gestão de pessoas 

aplicados à pós-contratação dos candidatos e o terceiro objetivo, que consiste em 

analisar as opiniões e percepções dos intercambistas com relação ao processo de 

adaptação no resort alvo de estudo.   

        

 

a) Recepção Hospitaleira 
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Segundo relatos dos funcionários, antes de chegarem na cidade, é 

combinado um ponto de encontro, onde dois ônibus, contratados pelo resort, vão 

buscá-los. Muitos julgaram essa, uma atitude hospitaleira da empresa. Durante o 

trajeto a gerente de recursos humanos entrega alguns documentos explicativos 

sobre a empresa, sobre como será o dia-a-dia naquela semana, as chaves dos 

apartamentos onde irão morar, as regras do condomínio, juntamente com toda 

informação sobre os documentos que deverão tirar.  O intercambista, que no Brasil é 

estudante de administração, fala sobre como se sentiu ao chegar nesse local até 

então desconhecido: 

Fui muito bem recebido pela empresa, tinha um ônibus nos esperando para 
nos levar ao resort, e quando entramos nos deram toda informação 
necessária. Recebi um envelope com alguns documentos, tinha tudo sobre 
nossa moradia, a programação da semana, e quais documentos 
deveríamos tirar nos próximos dias. (F01, 2012) 
 
 

Nota-se que o funcionário se sentiu acolhido e julgou hospitaleira a atitude da 

companhia. Além do gesto de acolhimento, a empresa demonstrou a preocupação 

em passar para os intercambistas toda a informação necessária, de maneira clara, 

relativa a documentação e programação da semana. É possível perceber que a 

empresa se preocupa com o processo de adaptação deste funcionário estrangeiro.  

A segunda etapa de socialização consiste em uma reunião, uma espécie de 

conferência, onde todos são apresentados à cultura da empresa e é explicado o que 

se espera desses funcionários. Esse é o primeiro contato com as regras e valores da 

companhia. Dois estudantes comentam sobre essa etapa: 

 
Primeiramente tivemos uma espécie de reunião para nos instruir. Eles 
entregaram alguns documentos explicando sobre a empresa, e outras 
coisas. Na primeira vez eu estava meio perdido porque não sabia muito 
inglês. Eles também fizeram algumas confraternizações depois, me lembro 
que eram mais descontraídas, para interagir. Isso aconteceu das duas 
vezes que fui. (F07, 2013) 
 
Acho que foi perfeita a recepção, mais do que eu esperava. Me senti muito 
acolhido. A empresa também nos deu toda a estrutura para tirar 
documentos como o social security e também para abrir uma conta no 
banco. (F01, 2013) 
 

 

O primeiro estudante explica que da primeira vez que fez o intercambio 

estava mais perdido por não saber muito bem o inglês, porém que participou da 

reunião de instrução onde explicaram a ele sobre a empresa. Ele também comenta 
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sobre outros tipos de confraternizações que ocorreram ao longo do intercambio e 

tinham caráter mais descontraído. O segundo estudante revela que a recepção 

superou suas expectativas, talvez estivesse esperando uma relação mais fria e 

distante com a companhia, logo, as atitudes iniciais chamaram sua atenção e o 

surpreendeu.  Sobre essa primeira fase de adaptação, a gerente explica:  

 

Geralmente os estudantes chegam na quarta-feira, nós promovemos uma 
reunião de orientação na primeira semana. A gente quer mostrar um pouco 
da história da companhia, a missão, a visão, os valores. Nós levamos os 
estudantes no dia que chegam ao supermercado para fazer as primeiras 
compras, orientando no inglês, eu vou e ajudo as pessoas. Tem uma parte 
de aconselhamento que é super importante na primeira semana. Falando 
como uma pessoa que já foi intercambista, que já trabalhou do outro lado, 
quando olho para o que fizemos pelos inercambistas, vejo que fizemos 
muito. Quando eu viajei eu tive que me virar sozinha. Então essa primeira 
semana de orientação e suporte que damos é a prova de que a empresa se 
importa com o funcionário. (GRH, 2013) 
 

 

Ela pensa que algo que a empresa deveria fazer mais era promover mais 

encontros fora do trabalho. Em algumas temporadas foram promovidos mais 

encontros que outras, pois a empresa em um momento, passou por dificuldades 

financeiras, que muito atrapalhou nesse processo. Ela afirma que tentava fazer todo 

o possível nessa etapa de adaptação. 

 

Eu tentava levar eles para atividades fora do resort. Levava para o boliche, 
cinema, restaurante. É importante fazer com que eles participem dessas 
atividades juntos. Mas infelizmente muito do meu orçamento foi cortado e 
algumas coisas tiveram que ser cortadas junto. Mas o máximo que eu pude 
fazer eu fiz. (GRH, 2013)  
 

 

A fala da gerente demonstra sua preocupação em promover a 

confraternização dos funcionários, mesmo tendo dificuldades para isso ela tentava 

realizar esses encontros. A próxima categoria consiste em uma abordagem sobre a 

relação dos intercambistas com a chefia e sobre o ambiente de trabalho. 

 

b) Treinamento  

 

Cabe ressaltar que o tema aqui abordado, treinamento, será analisado pela 

ótica da socialização e não somente levando em consideração aspectos 
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operacionais. Segundo relatos há uma reunião no setor, logo no dia após a 

conferência, quando são apresentados aos supervisores. É entregue um manual e 

depois ocorre uma espécie de ambientação, onde os funcionários, todos juntos em 

seus respectivos setores, são apresentados ao resort e às suas funções.  

Os intercambistas são contratados geralmente para três setores dentro do 

resort, que são: lift, alimentos e bebidas e loja de aluguel de equipamentos. O setor 

de lift compreende as áreas onde se deve trabalhar na neve. No resort aqueles do 

setor de alimentos e bebidas, trabalham em cargos de garçom, recepcionista ou 

cozinheiro. Na loja de aluguel de equipamentos os funcionários trabalham nas 

diferentes funções: cadastro, aluguel de botas, aluguel de equipamentos, entrega 

dos bastões utilizados pelos esquiadores, ou limpeza.  

Conforme vimos anteriormente, o autor Chiavenato (2005) define o 

treinamento como o momento em que as funções básicas são ensinadas ao 

funcionário, em um curto prazo, a fim de fornecer meios para a aprendizagem, 

podendo ocorrer a transmissão de informações, que possibilita o aumento de 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, sendo relacionado ao 

ensinamento de aptidões necessárias para execução de determinadas tarefas.  

A etapa de treinamento foi, para a maioria dos entrevistados, uma etapa 

básica, onde eram passadas informações e o serviço era bem simples, como conta 

a estudante de psicologia: 

 

Na ambientação vimos um pouco como devíamos trabalhar na prática. 
Muita coisa a gente acabou pegando mesmo com o dia-a-dia, o treinamento 
foi bem básico. Eu trabalhava nos lifts, no top, a função principal era parar a 
máquina, o teleférico, quando alguém caía. No borrow a função era de 
checar tickets. Podíamos ser escalados para trabalhar em um parque para 
crianças, ao ar livre, onde controlávamos as máquinas e brinquedos 
prezando pela segurança das crianças. No lift cada dia éramos escalados 
para um lugar diferente. (F02, 2013) 
 
 

 

Esse primeiro momento onde os funcionários conhecem suas funções eles 

estão juntos, esse processo acontece de maneira coletiva. Segundo Van Maanen 

(1996),  e conforme vimos anteriormente, existem diferentes maneiras de socializar o 

novato, e cada maneira tem seu impacto na organização. Nota-se que a empresa 

Delta, opta pela socialização coletiva, onde há a reunião dos colaboradores para 

passarem por determinadas etapas. O maior risco da socialização coletiva é de que 
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o grupo desenvolva interesses semelhantes que podem desencadear 

comportamentos desfavoráveis para a organização. Outra forma de socialização 

analisada e comentada por Van Maanen ( 1996) é a  informal, onde o funcionário, já 

ocupando o posto de trabalho, aprende de maneira informal as práticas do setor no 

qual fará parte. A presença dessa estratégia pode ser notada na fala da funcionária, 

quando comenta que acabou aprendendo mais no dia-a-dia.  

O estudante que trabalhou na lanchonete do resort revela sua experiência 

com o treinamento: 

 

Um dia antes de começar a trabalhar, nos mostraram o que deveríamos 
fazer. Eles explicaram onde começava e terminava nosso trabalho, o que 
deveríamos ou não fazer. Foram dois dias de treinamento, o resto fomos 
pegando com o tempo. ( F04, 2012)  
 
 

A fala do funcionário confirma o que os outros também comentaram, sobre os 

poucos dias de treinamento, e que aprenderam mais na prática, no dia-a-dia. Como 

é o caso de F(08). Abaixo, os relatos do funcionário e da gestora se contradizem: 

A gente teve um dia onde todos estavam juntos, e nosso supervisor nos 
orientava, mostrando as máquinas e o que deveríamos fazer. Nós 
aprendemos o básico, foram uns três dias de treinamento. (F08, 2013)  
 
Os funcionários são treinados pelo próprio departamento, pelo supervisor ou 
por alguém que esteja naquela posição por mais tempo na empresa. O 
período de treinamento depende do funcionário e da função que exerce, 
acredito que dure entre duas a três semanas. (GRH, 2013) 
 

As falas revelam que em alguns aspectos, não havia muito a comunicação 

entre os departamentos e o setor de recursos humanos. O treinamento parece ser 

uma etapa gerida por cada supervisor nos respectivos setores que comandam. 

 

 

c) Relação com a chefia e ambiente de trabalho 

A maioria dos entrevistados revelou que o ambiente de trabalho era bom, 

leve, havia um sentimento de amizade entre os colegas de trabalho e a chefia. 

Somente um relato foi negativo, do estudante que trabalhava na loja de aluguel de 

equipamentos. Seguem dois relatos de intercambistas que deram opiniões positivas 

sobre o ambiente de trabalho:  

 

O ambiente de trabalho era muito bom. As pessoas eram amigáveis, os 
chefes eram gentis. Eu gostava bastante. (F04, 2012) 
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O ambiente de trabalho era bom, nunca tive problemas. Nós tínhamos certa 
convivência, eu e os outros funcionários vivíamos no mesmo condomínio, 
tínhamos uma amizade. E os supervisores eram sempre solícitos, bem-
humorados, eu gostava de todos eles. Sempre que eu precisava eles me 
ajudavam. (F02, 2013) 
 
 
 

Essas opiniões são dos estudantes que trabalharam nos setores de alimentos 

e bebidas e lift, respectivamente. Eles demonstram a satisfação com o ambiente de 

trabalho, F04, gostou muito da experiência, tanto que voltou no ano seguinte para 

trabalhar novamente no resort.  Os funcionários enfatizaram em seus relatos que a 

relação com os colegas de trabalho era a melhor possível, e como viviam todos 

juntos em um condomínio a amizade criada foi muito grande. Já sobre o trabalho na 

loja de aluguel de equipamentos, o estudante de educação física da Universidade 

Federal Fluminense, declarou se sentir pressionado no ambiente de trabalho e com 

desvantagens em relação aos funcionários norte-americanos, sua fala ilustra esse 

sentimento: 

 
Nossa relação com a chefia era bastante desgastante pelo alto nível de 
exigência e aumentava ainda mais pois nossos calendários eram mudados 
frequentemente. Grande parte do tempo que trabalhamos lá, não sabíamos 
nossos horários da semana com antecedência. Muitas vezes recebíamos 
nosso calendário no dia anterior. Outro fator que ajudou para uma relação 
de trabalho não muito amigável era que acreditávamos que eles 
privilegiavam os empregados americanos. Raramente eles faziam a parte 
mais pesada do trabalho, eram liberados mais cedo, ganhavam mais dias 
de folga que os internacionais. (F03, 2013) 
 
 

É notável a insatisfação de F03 em relação a diversos aspectos, a exigência 

exagerada, a incerteza com relação ao calendário e o fato de acreditar que havia 

uma preferência em relação aos funcionários norte-americanos, contribuíram para o 

desgaste da relação entre chefia e funcionário. É importante que o setor de gestão 

de pessoas esteja atento a esses fatores, pois, mesmo que o relato venha somente 

de um setor, não deve ocorrer a desmotivação do funcionário por se sentirem menos 

privilegiados que outros. Esse fator é relevante no processo de adaptação.  

Sobre o ambiente de trabalho A gerente de recursos humanos expõe sua 

opinião sobre o ambiente de trabalho:  

 

Eu acho que existem diferentes ambientes de trabalho dependendo do 
departamento. Em alguns departamentos o trabalho é mais estressante que 
outros. Mas de forma geral o ambiente de trabalho é positivo. A maioria dos 
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chefes, gerentes, supervisores, tentavam conhecer mais o trabalhador, eles 
gostam da interação com os trabalhadores de outros países. Não era um 
ambiente pesado, os estudantes se divertiam e eu nunca tive problema com 
relações a isso. O ambiente era bem leve. (GHR, 2013) 
 
 

A gerente admite que existem diferenças relacionadas ao ambiente, 

dependendo do setor, porém enfatiza que, de forma geral, essa percepção era 

positiva e que os gerentes gostavam d interação com funcionários de outras 

nacionalidades. A próxima categoria está relacionada à dificuldade com a língua 

inglesa.  

 

d) Dificuldades com a língua  

 

Em relação ao inglês a maioria dos entrevistados disse que no começo a 

compreensão é difícil, pois a maioria das pessoas fala muito rápido, tanto chefes 

quanto hóspedes, algumas expressões nunca vistas passam a integrar o vocabulário 

dos indivíduos. Eles admitem que com o tempo essa compreensão é facilitada, 

depois de maior exposição e contato com a língua. Um estudante peruano e outro 

brasileiro comentam sobre suas dificuldades: 

 

A primeira vez que fui tinha muita dificuldade com o inglês. Tratava de não 
falar muito. Me colocaram em uma posição onde não precisava falar tanto 
Estudei inglês somente no colégio então tinha algumas dificuldades.(F07, 
2013) 
 
“Eu tive um pouco de dificuldade quanto a língua, pois eles falavam muito 
rápido, mas nada que me atrapalhasse muito. Eu tinha feito curso mas não 
tinha terminado. (F01, 2012) 

          

 

As falas dos entrevistados demonstram dois perfis, o primeiro revela maior 

dificuldade com a língua e o segundo apresenta uma dificuldade inicial, mas nada 

que o prejudicasse de maneira irreversível. O próprio nível de inglês dos 

entrevistados justifica os diferentes relatos. F07 estudou a língua somente na escola, 

já F01, fez um curso extracurricular.  

A gerente acredita que o primeiro mês é o mais difícil em relação a 

adaptação, mas que a maioria das pessoas passam uma boa temporada. O resort 

tentava ajudar, dando aulas de inglês. Ela afirma que tentava fazer todo o possível 

nessa etapa de adaptação:  
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O que tentávamos fazer era dar aulas de inglês e chamávamos aqueles 
estudantes que tinham melhor inglês para nos ajudar. (GHR, 2013)  
 
 

           Segundo GRH, as ações relacionadas a auxiliar o intercambistas dependiam 

de verba, e algumas vezes tiveram que ser canceladas, principalmente quando a 

empresa passava por momentos de crise financeira, as aulas de inglês muitas vezes 

tiveram que ser cortadas por isso.  

         Uma questão que gerou muitos conflitos entre funcionários e empresa foi em 

relação á moradia, na próxima categoria essa temática será exposta.  

 

          e) Invasão de Privacidade 

 

       .  A grande reclamação de quase todos os entrevistados estava na insatisfação 

em relação à moradia. Mesmo os intercambistas pagando a moradia, muitas regras 

eram impostas gerando, na interpretação dos entrevistados, uma invasão de 

privacidade. Toda quinzena alguém fiscalizava os apartamentos para verificar se 

estavam limpos, os intercambistas não podiam levar visitas nem fazer festas, 

somente reuniões. Sobre esse sentimento de invasão dois estudantes se 

expressam: 

 

Se notava que o departamentos de recursos humanos se preocupava com a 
gente, porém faltou um pouco de melhor manejo. Somos pessoas jovens e 
não podíamos fazer uma festa em nosso apartamento. As pessoas eram 
punidas por isso. Acho que poderiam tomar uma medida para que não 
aconteça essas coisas. (F07, 2013) 
 
O departamento de recursos humanos foi muito bom pra gente. Porém é 
sempre válido falar o que pode melhorar. Acho que uma coisa que tem a 
melhorar é em relação à moradia. O resort providencia a moradia para o 
funcionário, mas controlam muito e ligam nossos atos no apartamento ao 
trabalho. Então se você faz uma festa, deixa o apartamento sujo ou leva 
uma visita, você pode ser punido no trabalho, e eu acho que não tem nada 
a ver, o que você faz na sua casa não tem nada a ver com o trabalho, é sua 
vida pessoal. Até porque você está pagando para morar ali e não é barato. 
Esse controle que eles tem sobre a casa que alugam é muito rígido e eu 
acho que esse é um ponto a ser melhorado, saber separar o ambiente de 
trabalho do ambiente de moradia.( F01, 2012) 
 
 

As falas dos estudantes revelam sua insatisfação com a intrusão da empresa 

em seu local de moradia. No segundo relato, inclusive, o intercambista admite que 
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em outros sentidos a empresa foi muito boa para ele, mas que esse quesito moradia 

precisava ser melhorado. No outro lado do discurso a gerente alega que sempre 

teve muitos problemas com as festas feitas pelos intercambistas, muitos chegavam 

embriagados no dia seguinte para trabalhar, ela relata: 

 

De todos os problemas que eu tive os maiores eram com os intercambistas 
fora do trabalho. É muito difícil esse balanço que temos que fazer, esse 
equilíbrio, entre entender que as pessoas são jovens, estão em um lugar 
completamente isolado, eles querem socializar e fazer festas e ao mesmo 
tempo você se preocupa com pessoas que moram naquele mesmo 
ambiente e que não estão afim de fazer festa, e se sentem desconfortável. 
Nós tivemos casos de pessoas que chegavam no trabalho ainda 
intoxicadas, incapazes de trabalhar. E nós tínhamos que enviar aquela 
pessoa  de volta para casa, isso era prejudicial não só para a reputação do 
estudante como simplesmente colocava um grande problema na mão do 
gerente que tinha um certo número de  pessoas com quem podia contar e ai 
teria que tirar uma pessoa do grupo porque estava fazendo festa o dia 
inteiro. Então para mim essa era a maior complicação em relação ao 
comportamento deles. (GRH, 2013) 
 

 

A situação exposta é de difícil manejo. Sobre a administração de conflitos, 

especificamente no setor da hospitalidade, onde o multiculturalismo está presente 

em grande parte dos casos, Tanke (2004) comenta que quando se gerencia um 

ambiente pleno, de diversidade cultural, existe o potencial para que o conflito seja o 

resultado das diferenças entre os funcionários e gerentes. Quando essas diferenças 

afetam a habilidade da organização de hospitalidade na hora da prestação de 

serviços eficazes e eficientes, o gerente precisa ter a habilidade para atuar como 

mediador. O gerente de recursos humanos é o responsável por essa administração 

de conflitos 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo desse trabalho foi investigar sobre a forma como o departamento 

de gestão de pessoas da empresa Delta auxiliava os intercambistas em relação à 

adaptação pós-contratação. Para concretizar o proposto, foi necessário: investigar 

sobre a empresa e sobre as ações do setor de recursos humanos em todas as 

etapas vividas pelos intercambistas, desde o recrutamento até o momento de 

adaptação no novo ambiente de trabalho. 

Foram escutadas as opiniões e percepções de ambas as partes, funcionários 

e gerência, para que dessa forma todo o material recolhido pudesse ser analisado 

de maneira qualitativa. A análise foi feita levando em consideração categorias que 

surgiram das falas dos entrevistados.  

O primeiro objetivo específico, que consistia em investigar como são 

realizados os processos de recrutamento e seleção dos intercambistas, foi atingido 

por meio de observação participante, já que esta pesquisadora participou do 

programa de intercâmbio do resort. Também foram utilizados documentos 

produzidos pelo objeto de estudo além da análise de relatos dos funcionários e 

gerência sobre essas etapas.  

          O segundo objetivo específico consistia na análise dos processos de gestão 

de pessoas aplicados à pós-contratação dos candidatos, logo, foi realizada uma 

análise documental, onde um dos documentos recolhidos mostrava de maneira 

cronológica, como eram as etapas pelas quais os intercambistas deveriam passar, 

assim como realizada uma entrevista com a gerente de recursos humanos e 

recrutadora internacional do hotel. 

            O terceiro objetivo relacionava-se com a análise das opiniões e 

percepções dos intercambistas com relação ao processo de adaptação no resort 

alvo de estudo, opiniões relacionadas à como foram auxiliados. Dessa maneira, 

foram realizadas entrevistas com os intercambistas para extrair suas percepções e 

posteriormente foram avaliadas as visões tanto dos funcionários quanto da gerência.   

         Pelos dados coletados, nota-se que o setor de recursos humanos, auxiliava de 

diversas maneiras os intercambistas, não só em questões relacionadas ao trabalho, 

como também fora desse ambiente, eles tentavam ajuda-los com a nova vida em um 



65 
 

 

 

país diferente. O único grande conflito registrado foi em relação à moradia, 

concedida pela empresa e paga. Os funcionários alegam que eram punidos no 

trabalho caso descumprissem alguma das regras do condomínio, e isso os afetava 

de maneira negativa. Nesse sentido, havia uma conexão entre o profissional e 

pessoal, que não deveria existir segundo o ponto de vista deles. 

          As limitações desse trabalho consistiram na falta de material científico sobre o 

tema intercâmbio. Essa foi a maior limitação encontrada. O fato de alguns dos 

entrevistados morarem fora do Brasil, também dificultou a coleta de dados, algumas 

entrevistas não puderam ser feitas pessoalmente. Porém, o fato de grande parte dos 

entrevistados, serem estrangeiros, contribuiu com diferentes relatos e visões para o 

trabalho desenvolvido, exaltando a diversidade cultural. 

         É importante ressaltar, que a pesquisa visa contribuir para a análise dos 

processos que envolvem gestão de pessoas, com foco na relação do indivíduo com 

a adaptação no ambiente de trabalho, especificamente na área da hotelaria, parte do 

sistema turístico, tratando-se do funcionário estrangeiro. Dessa forma trabalho visa 

fomentar a discussão sobre a relação do setor de gestão de pessoas da área da 

hospitalidade com funcionários estrangeiros, universitários que se deslocam para 

trabalhar temporariamente. 

        Outra importante contribuição do estudo desenvolvido relaciona-se ao 

fato de trazer para discussão o tema intercâmbio, pouco abordado no meio 

acadêmico. Realizar um viagem para trabalhar fora do país de origem é uma  

maneira de se destacar no mercado de trabalho, e muitos estudantes universitários, 

incluindo os estudantes do curso de turismo, optam por fazer esse tipo de viagem. 

Muitos trabalhos acadêmicos, com foco na área do turismo, falam sobre as agências 

de viagem, sobre o sistema operacional das agências de intercâmbio, porém poucos 

analisam como é a vida do estudante depois da viagem, em contato com a empresa 

estadunidense ou com o a cultura do país, mostrando as dificuldades que podem 

surgir nesse momento.  Dessa forma, o material analisado aqui, poderá contribuir 

para futuras pesquisas nessa área. Seria interessante o desenvolvimento de um 

estudo que avaliasse diferentes companhias que recrutam intercambistas, 

identificando as distintas recepções e percepções. Provavelmente, contribuições 

muito ricas apareceriam, aprimorando a investigação nesse universo de estudo. 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – FUNCIONÁRIOS 

 

1. Nome/Nombre: 

2. Idade/Edad:  

3. Nacionalidade/Nacionalidad: 

4. Que curso estuda (Universidade)/ Que carrera estudias en la Universidad? 

5. Já realizou outros intercâmbios? Ha realizado otro intercâmbio? 

6. Por qual motivo optou pelo intercâmbio de trabalho?/ Por cual motivo 

realizaste el intercambio de trabajo? (y no otro como de estudio, o de trabajo 

voluntario) 

7. Explique, com detalhes, como foi o processo antes do intercâmbio, que 

agência procurou e como foi atendido? /Explique con detalles como fue el processo 

antes del intercambio, que agencia buscó e como fue atendido? 

8. Como tomou conhecimento da empresa Delta? Como supiste de la 

empresa Delta? 

9. O que te impulsionou a participar do processo seletivo da empresa?/ 

Porque elegiste ese resort? 

10. Conte com detalhes como foi o processo de recrutamento e 

seleção./Cuenta con detalles como fue el processo de recrutamento y selección?  

- Houve análise de currículo?/Analizaron tu curriculum? 

- Prova de conhecimentos específicos?/ Hicieron prueba de conocimentos 

específicos? 

- Entrevista (como foi?/como fue?; Foi face-a-face/fue cara-a-cara, por 

telefone/por teléfono, por internet?)  

- Houve dinâmica de grupo?/Hicieron alguna dinâmica de grupo? 
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11. Como você avalia o processo seletivo Na sua opinião o processo foi 

completo ou faltou alguma coisa? /Como califica el processo seletivo? En su opnion 

fue completo o podria ser mejor? 

12. Assim que chegou ao aeroporto foi recebido pela empresa? Como foi?/ 

Cuando llego al aeropuerto, la empresa te fue a recoger? Como fue? 

13. Houve algum processo formal para receber os intercambistas? (reunião 

formal, festa de confraternização, etc.). Em caso positivo, como foi?/ La empresa ha 

realizado alguna reunion o confraternizacion para recibir a los intercambistas? Se si 

como fue?  

14. Como você avalia a recepção feita pela empresa aos intercambistas? 

Mudararia alguma coisa?/ A ti te gusto la recepcion de la emrpesa? Cambiaria algo? 

15. Você foi orientado pela empresa à como tirar os documentos 

necessários?/ Fue orientado por la empresa a la hora de sacar los documentos 

necesarios?  

16. Onde morou? Teve a ajuda do Resort em relação à moradia?/ Donde 

viviste? Tuviste ayuda del Resort para encontrar alojamiento? 

17. Houve algum tipo de treinamento aos intercambistas?/ Conte com 

detalhes. Recebió treinamento? Conta-me como fue. 

18. Em caso positivo na pergunta 19, dê a sua opinião a respeito do 

treinamento../ Lo que pensas del processo de treinamento, fue bueno? 

19. Você encontrou alguma dificuldade de adaptação? Se sim, qual? /Ha 

encontrado dificuldades de adaptaccion? Si si, cual? 

20. Tinha estudado inglês antes da viagem? Se sim, por quanto tempo?/ 

Habia estudado inglês antes de viajar? Si es asi, por cuanto tempo?  

21. Sentiu dificuldades em relação à língua?/ Ha tenido dificuldades con la 

lengua? 

22. Em qual posição trabalhou? Quais eram suas funções?/ Cual fue tu 

ocupacion? Cuales fueron tu funciones?  

23. Por quanto tempo trabalhou na empresa? / Cuanto tempo trabajó em la 

empresa? 

24. O que poderia dizer sobre o ambiente de trabalho? ?/ Que podrias decir 

sobre tu ambiente de trabajo?  
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25. Fez o intercâmbio para a empresa mais de uma vez? Se sim, quantas e 

por que voltou? / Fuiste de intercambio para la misma empresa  mas de uma vez? Si 

es asi, cuantas veces y porque? 

26. Se você fosse dar uma nota ao departamento de Recursos Humanos, que 

nota daria? Por qual razão?/ Que nota daria al departamento de recursos humanos y 

porque? 

27. Você diria que o setor de RH te ajudou a se adaptar ao seu novo 

ambiente de trabalho? Puedes decir que el sector de recursos humanos te ha 

ayudado a adaptarte en tu nuevo ambiente de trabajo? 

28. O que você sugere ao departamento de RH?/ Tiene alguna sugerencia al 

departamento de RH? 
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APÊNDICÊ B  

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORA 

1. Nome: 

2. Idade:  

3. Nacionalidade: 

4. Formação: 

5. Quantos anos trabalhou na empresa? 

6. Por qual razão saiu? 

7. Em sua opinião, qual é a importância de um intercâmbio de trabalho? 

8. Você saberia me dizer qual é a missão, visão e valores da empresa? 

9. Como/Porque surgiu a ideia de recrutar intercambistas? Desde que ano? 

10. Fale um pouco sobre como acontece o processo de recrutamento e seleção dos 
Intercambistas.  

11. Quais são as técnicas de recrutamento? Com que finalidade são empregadas? 

12. Quais são as técnicas de seleção? Com que finalidade são empregadas? 

13. Quais países são envolvidos nesse processo? 

14. Como você avalia esse processo seletivo? Você sugere algo para melhorar?  

15. O resort traça previamente um perfil desejado? 

16. Em caso positivo, qual é esse perfil? Por quais razões o candidato deve 
apresentar essas características? 

17. Quais são as áreas do Resort onde o intercambista trabalha? 

18. Após o processo seletivo, há uma entrevista de pré-contratação? Qual é o 
conteúdo dessa entrevista? 

19. Como você avalia a forma que a empresa recebe seus intercambistas? Há 
possibilidades de melhorar? 

20. Há uma preocupação do resort em orientar os seus intercambistas com relação 
à retirada de documentos necessários e locais de moradia? 

21.  Como os intercambistas são treinados? Conte com detalhes. 
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22. Qual é a duração dos treinamentos? 

23. Você acredita que os intercambistas encontram dificuldades de adaptação? Em 
caso positivo, de que tipo? 

24. Quais são as ações do setor de RH direcionadas ao auxílio (ajudando na 
adaptação) deste trabalhador? 

25. Eles apresentam dificuldade em relação ao idioma? 

26. Como você descreve o ambiente de trabalho proporcionado aos intercambistas? 

27. Os funcionários são remunerados de que forma? A remuneração é baseada em 
cargos?  

28. Os funcionários desfrutam de benefícios (quais?); remuneração variável 
(quais?); recompensas não financeiras (quais?) 

29. A política de recompensas é igual para todos os funcionários? 

30. Você acredita que essa política de recompensas é capaz de motivar os 
intercambistas? 

31. O que poderia ser melhorado? 

32. Geralmente os intercambistas retornam?  

33. Quais eram os problemas mais frequentes relacionados ao comportamento do 
intercambista? Como esses problemas eram gerenciados? Se possível, mencione 
alguns casos. 

34. De maneira geral, como você avalia o Departamento de Gestão de Pessoas? 

35. Sugestões de melhoria? 

 
 

 

 


