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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral discutir as novas tendências em 
gestão de pessoas na rede hoteleira aplicados no departamento de Talento e 
Cultura da rede Accor e quais foram as principais mudanças que o departamento 
passou nos últimos anos, especificamente na marca Ibis. Para atender ao 
objetivo geral, foram cumpridas duas etapas. A primeira se refere a uma 
pesquisa bibliográfica, na qual foram abordados assuntos como hotelaria, a 
importância do papel de gestão de pessoas nos hotéis, bem como as tendências 
adotadas por esta área nos últimos anos. Numa segunda etapa, realizou-se uma 
pesquisa de campo, de natureza qualitativa, na qual se fez uso de entrevistas 
semiestruturadas para a coleta de informações. Foram analisadas as influências 
nas mudanças do departamento de Recursos Humanos para Talento e Cultura, 
os modelos de gestão descentralizados e o funcionamento dos subsistemas de 
gestão de pessoas na rede. Os resultados obtidos indicam que este modelo de 
descentralização é vantajoso, no que tange a redução de custos, contudo, os 
gestores dos hotéis da rede Ibis não possuem autonomia completa sobre os 
processos de gestão de pessoas.  

 

Palavras chaves: Hotelaria. Gestão de Pessoas. Novas tendências. Accor-Ibis. 
Talento e Cultura. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present paper has as general objective to discuss the new trends in people 
management in the hotel chains applied in the Talent and Culture department of 
the Accor company and what were the main changes that the department has 
undergone in recent years, specifically in the Ibis brand. To meet the general 
objective, two steps were accomplished. The first one refers to a bibliographical 
research, in which subjects such as hospitality, the importance of the 
management role of people in the hotels were discussed, as well as the trends 
adopted by this area in the last years. In a second stage, a qualitative field 
research was carried out, in which semi-structured interviews were used to collect 
information. The influences on the changes of the Human Resources department 
for Talent and Culture, the decentralized management models and the 
functioning of the subsystems of people management in the company were 
analyzed. The results obtained indicate that this decentralization model is 
advantageous in terms of cost reduction, however, Ibis hotel managers do not 
have complete autonomy over people management processes. 

 

Keywords: Hospitality. People management. New tendencies. Accor-Ibis. Talent 
and Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A área de gestão de pessoas (GP), é o nome dado atualmente ao antigo 

departamento de recursos humanos. Esta área está presente nas principais 

organizações empresariais. Muito além dos controles internos de seus 

funcionários, sua principal missão é saber aproveitar suas equipes em prol de 

resultados lucrativos para as empresas (GIL, 2013). 

Ao longo dos tempos, os estudos cresceram sobre esta área que foi 

bastante influenciada pelos fatores externos, como por exemplo os avanços 

tecnológicos que, cada vez mais, aproximaram as pessoas e as empresas (GIL, 

2013). A antiga administração de pessoas hoje lida com grandes desafios 

relacionados ao bem-estar de seus funcionários a fim de manter os considerados 

principais “ativos da empresa” alinhados com os objetivos empresariais e a 

cultura organizacional (CHIAVENATO, 2014). 

No setor terciário, o fator humano passou a ser um dos diferencias na 

prestação da qualidade do serviço. Com o crescimento das redes hoteleiras, 

aumentaram as cobranças pela padronização de serviço oferecido. Ao seguir 

esta linha, as empresas devem estar preparadas para atender seus clientes a 

fim de satisfazê-los e fazer com que eles se sintam acolhidos e bem recebidos. 

A valorização do profissional surge em meio às novas abordagens em 

gestão de pessoas, que propiciam maior relacionamento entre funcionário e 

patrão. Desta forma, as organizações têm criado melhores ambientes de 

trabalho em troca das habilidades e conhecimentos do profissional, no intuito de 

alcançar maior competitividade de mercado. 

Por isso, para esse estudo, é necessário compreender de que forma os 

departamentos de gestão de pessoas vêm se transformando para melhor 

atender os interesses organizacionais e a satisfação do colaborador.  

A justificativa da escolha do tema surge com o interesse em aprofundar 

o conhecimento nos modelos de gestão de pessoas, com o objetivo de 

desvendar as novas técnicas utilizadas nas pelas redes hoteleiras. Vale 

mencionar que este assunto vem sendo muito explorado no campo da 
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administração. Contudo, nota-se que são poucos os trabalhos que trazem essa 

reflexão para o campo do turismo, especialmente para a hotelaria. 

O objeto de estudo escolhido foi o departamento de Gestão de Pessoas 

da rede Accor, que antigamente se chamava Recursos Humanos e agora passou 

a se chamar Talento e Cultura.  

A rede Accor atualmente é uma dais maiores companhias hoteleiras do 

mundo, com mais de 500.000 quartos e com previsão de abertura novos 

negócios, aumentando o número de quartos em 162.000 (HOTELS NEWS NOW, 

20151). 

Além disso, a rede Accor é considerada uma das melhores empresas 

para se trabalhar. Em uma pesquisa promovida por entidades privadas, que 

avalia o clima organizacional das empresas, a rede Accor foi eleita a melhor 

multinacional para se trabalhar na América Latina. Essa pesquisa é realizada 

anualmente e é respondida pelos colaboradores da rede (GREAT PLACE TO 

WORK, 20172). 

Considerando o porte da rede e o desempenho na pesquisa, o objetivo 

geral deste trabalho consiste em discutir as novas tendências em gestão de 

pessoas na rede hoteleira aplicados no departamento de T&C da rede Accor, 

especificamente na marca Ibis. 

Os objetivos específicos são: realizar um levantamento bibliográfico 

sobre hotelaria, ressaltando o surgimento das grandes redes e a importância do 

departamento de gestão de pessoas para essas organizações; selecionar um 

objeto de estudo que estivesse adotando novas práticas de gestão de pessoas; 

e por meio das falas dos entrevistados, bem como pela análise documental, 

discutir quais as mudanças enfrentadas pela área de gestão de pessoas da 

Accor – Ibis. 

Para alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho está estruturado 

em quatro capítulos, além da introdução e das considerações finais. O primeiro 

capítulo trata dos estabelecimentos hoteleiros no sistema de turismo e descreve 

                                                           
1 Disponível em:<http://www.hotelnewsnow.com/Articles/28560/The-10-largest-hotel-
companies-by-room-count>. Acesso em: 10 de jul. 2017. 
2 Disponível em: <http://www.greatplacetowork.net/index.php>. Acesso em: 10 de jul. 2017. 
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o crescimento das redes hoteleiras, registrando as padronizações impostas por 

elas.  

No capítulo seguinte, registra-se a evolução da GP e suas principais 

características nessa nova etapa, e identifica os novos modelos que surgiram, 

como por exemplo a gestão descentralizada e a consultoria interna. 

O terceiro capítulo é dedicado a apresentação do objeto de estudo. Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica com matérias impressos e sites para 

construir a evolução histórica da rede Accor, desde o seu início até o momento 

atual. Descreve sobre as bandeiras Ibis, Ibis Budget e Ibis Styles que formam a 

“Família Ibis” e, por último, é comentado sobre a transformação do departamento 

de Recursos Humanos para T&C. 

No último capítulo será apresentada a metodologia utilizada. No caso 

deste trabalho optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com 

funcionários da rede Accor, com a finalidade de compreender como é estruturado 

o departamento e T&C. Em seguida, por intermédio de três categorias definidas 

pelo autor, são feitas as análises das entrevistas para serem desenvolvidos os 

resultados das pesquisas. 

Finalmente, são apresentadas as considerações finais, destacando as 

principais contribuições deste trabalho, as dificuldades encontradas para a sua 

construção, além de propostas para trabalhos futuros.   
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1. HOTELARIA 

 

Para compreender como o novo sistema de redes foi introduzido na 

hotelaria internacional, é preciso compreender onde os meios de hospedagem 

estão inseridos na cadeia produtiva do turismo. As redes em questão 

influenciaram nos processos desenvolvidos na hotelaria com a finalidade de 

padronização e qualidade de serviço.  

No que diz respeito aos serviços oferecidos, os funcionários do hotel, 

que estão em contato constante com os hóspedes, são elementos decisivos da 

efetividade deste quesito. Sendo assim, é necessário compreender a 

importância do departamento de gestão de pessoas nesta área. 

 

1.1 OS MEIOS DE HOSPEDAGEM NA EVOLUÇÃO HISTÓRIA DO TURISMO. 

 

Autores como Likckorish (2000) e Montejano (2001) mencionam que os 

avanços tecnológicos que surgiram entre o período da Revolução Francesa e a 

Segunda Guerra Mundial foram responsáveis pelas principais alterações nos 

modos de deslocamentos de pessoas. Ao citar essas alterações pode ser 

mencionado o crescimento em infraestrutura de transportes, por meio das 

construções de estradas, linhas férreas e a utilização dos navios e, 

principalmente, o investimento na aviação. Com isso, a operacionalização das 

viagens se desenvolveu com o crescimento dos fluxos advindos da evolução dos 

transportes.  

Essas mudanças favoreceram diretamente o fluxo turístico, 

diversificando a segmentação de viagens como lazer e negócios. Segundo a 

Organização Mundial do Turismo (OMT), turista é aquele que permanece por 

pelo menos uma noite em um destino escolhido. Para sua permanência é 

necessário um local especifico para se abrigar. 

 

Portanto a hotelaria torna-se fator primordial de todo ser humano que 
se desloque. Ela pode ser definida como o sistema comercial de bens 
matérias e inatingíveis dispostos para satisfazer as necessidades 
básicas de descanso dos usuários fora de seu domicilio (OMT, 2001, 
p.11). 
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Para complementar as necessidades do turista em seu deslocamento, 

novos modelos surgiram na concepção da hotelaria na Europa. De acordo com 

Montejano (2001, p.92) ocorreu a “criação de cadeias de hotéis, cujo nome e 

carácter tradicional chegaram até nossos dias”.  

No Brasil, no final do século XIX, surgiram adaptações feitas em vilas e 

antigas casas em alguns tipos de meio de hospedagem. Na década de 40, 

surgiram os hotéis de luxo por intermédio de incentivos fiscais e, posteriormente, 

apareceram os hotéis-cassinos (CASTELLI, 2005). 

Os hotéis surgem com a finalidade de oferecer os princípios do receber 

bem que são premissas da hospitalidade. A hospitalidade genuína (receber, 

acolher e alimentar) será expresso na sutileza da prestação de serviço dos 

colaboradores (LASHLEY; SPOLON, 2011). 

 

A hotelaria poderia ser compreendida com uma espécie de 
profissionalização dos ritos e da estrutura da hospitalidade, 
transformando o ato de hospedar em mercadoria (DIAS; PIMENTA 
2005, p. 129) 

 

O conceito do bem receber que a hospitalidade promove deve ser 

compartilhado nos ambientes de trabalhos gerando motivação, como o desejo 

da companhia do hóspede, o prazer de hospedar, o desejo de agradar aos outros 

e a preocupação com as necessidades alheias (LASHLEY; SPOLON, 2011). 

A hospitalidade pode se tornar uma vantagem competitiva para os meios 

de hospedagem, mas o grande desafio encontrado por Dias e Pimenta (2005, p. 

154) é quando a hospitalidade perde sua essência genuína para praticar uma 

perspectiva empresarial: 

 

Acaba sendo o grande desafio dos profissionais que trabalham com 
hospitalidade: achar o ponto ideal em que, não negando a condição 
que lhe é inerente, vender um serviço de hospedagem, faze-lo com 
verdadeiro da humanidade. Desta forma, é imprescindível debater, 
refletir sobre o sentido de “receber bem”, procurando fazer as pessoas 
que prestam esse serviço experimentarem e desenvolverem a empatia 
em relação a seus hóspedes.  
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Com isso, é de responsabilidade dos hotéis e seus funcionários 

minimizarem esse desafio promovendo ações que façam os hóspedes se 

sentirem acolhidos. Com o crescimento das grandes redes, percebe-se que a 

qualidade percebida pelos hospedes está cada vez mais relacionada com o “bem 

receber”, portanto os funcionários são os principais anfitriões do serviço e devem 

estar preparados para isso.  

 

1.2 ESTRUTURA DAS GRANDES REDES 

 

Atualmente há uma tendência das organizações em expandirem seus 

negócios. Desta forma, a empresa passa a se destacar no mercado e aumentar 

sua presença em outras localidades onde não atuava. Na hotelaria não é 

diferente, cada vez mais é possível verificar o crescimento de redes hoteleiras. 

Segundo Montejo (2001), uma das características atuais da economia mundial é 

a contratação, expansão e fusão de empresas.  

As principais vantagens na formação dos grupos hoteleiros são 

principalmente os ganhos econômicos. Os hotéis de uma rede conseguem 

subsidiar seus recursos nas construções ou ampliações de outras unidades. Ou 

obter mais facilmente recursos externos, pois passam maior segurança aos 

investidores (MEDLIK; INGRAM, 2002. CLARK; CHEN, 2008). 

Uma das razões para o crescimento das redes ocorrer de forma 

acelerada, são os investimentos em hotéis de categorias econômicas. 

 

Grandes cadeias internacionais de hotéis, como Accor, Six 
Continentes e Atlântica, estão crescendo com ênfase na abertura de 
hotéis econômicos que requerem investimentos menores e 
proporcionam retorno mais rápido (BENI, 2011, p,234). 

 

As vantagens competitivas das redes hoteleiras, segundo Medlik e 

Ingram (2002) estão ligadas aos clientes, fornecedores, a mão de obra, por 

exemplo. Os autores pontuam os seguintes elementos (2001, p.60): 

• Possibilidades de dispor das publicidades da rede em benefício ao 

marketing das unidades;  
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• Capacidade de negociação nos valores e datas dos produtos 

comprados pela rede; 

• Maior atração do mercado de trabalho e possibilidade de troca de 

funcionários entre unidades; 

• A concentração geográfica de hotéis, possibilita a instalação de 

serviços que poderão ser utilizados por todos os hotéis da rede, como por 

exemplo a lavanderia; 

• Distribuição de volume dos negócios com outros hotéis da rede. 

Recentemente, com a entrada de redes multinacionais no país, a 

atuação tem mudado para um mercado de oferta, no qual a competição fica 

acirrada e a qualidade passa a ser um fator determinante (DIAS; PIMENTA, 

2005).  

Lashley e Spolon (2011, p.12) abordam sobre o funcionamento do 

serviço de hospitalidade que depende da uniformidade: 

 

Baseiam-se nas expectativas do cliente de que bens e serviços 
fornecidos pelo negócio serão uniformes. De muitas maneiras, os 
clientes se valem da certeza de que poderão prover a experiência que 
terão, o produto que receberão e até mesmo o preço que pagarão pelo 
serviço de hospitalidade.  

 

A padronização é um fator essencial na qualidade dos produtos e 

serviços. Quando existe, os clientes sabem o que esperar pelo o que estão 

pagando (DIAS; PIMENTA, 2005) 

Por outro lado, Boucken (2000) apud Dias e Pimenta (2005, p.88) lembra 
que: 

 

O mecanismo da padronização, tende a garantir altos níveis de 
eficiência nas empresas. Entretanto, na indústria turística a 
padronização de procedimentos pode ser dificultada pela diversidade 
cultural dos envolvidos: funcionários e clientes. [...] Solução para autora 
seria a delegação de autonomia, para que cada grupo se organize e 
participe das metas de qualidade da empresa.  

 

Como uma das formas de mensurar a qualidade dos serviços é 

necessário a classificação dos hotéis. A classificação é uma forma de assegurar 

aos clientes os níveis de conforto. A classificação oficial de todos os tipos de 
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meios de hospedagens no Brasil é designada pela Ministério do Turismo (MTur) 

(Quadro 1).  

A avaliação dos meios de hospedagem é realizada a partir dos seguintes 

critérios, segundo o MTur (2010, p.10):  

• Infraestrutura: neste quesito são avaliados itens relacionados a 

estrutura e aos equipamentos; 

• Serviços: avalia os requisitos de oferta de serviços; 

• Sustentabilidade: destacam-se as ações executadas pelos hotéis 

relacionadas a sustentabilidade (responsabilidade e 

comprometimento). 

O Sistema Brasileiro de Classificação SBClass (Quadro 1) classifica de 

uma até cinco estrelas os hotéis avaliados. Os hotéis avaliados com uma estrela, 

oferece o serviço mínimo, de acordo com os critérios citados anteriormente. A 

cada estrela acrescentada, os critérios ficam mais rígidos e é necessária uma 

gama de oferta de serviços oferecidos nos meios de hospedagens avaliados. 

 

Quadro 1: Tipos de meios de hospedagens avaliados. 

Hotel 
Estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, 
com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso 
exclusivo dos hóspedes, mediante a cobrança de diárias. 

Resort 
Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de 
serviço de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a 
natureza no próprio empreendimento. 

Hotel Fazenda 
Localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, 
que oferece entretenimento e vivência no campo. 

Cama & Café 
Hospedagem em residência com no máximo três unidades 
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e 
limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida. 

Fonte: MTur - SBClass, 2010. 

 

Dentro da estrutura de um meio empreendimento hoteleiro a divisão é 

departamentalizada, dessa forma o modelo atende as necessidades da 

operação do hotel. 
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O empreendimento é um processador, em que as diversas áreas são 
articuladas para entregar serviços e produtos aos clientes. Os 
processos internos formam cadeias produtivas do hotel e devem ser 
adequadamente estruturadas e entrelaçadas em uma rede de 
prestação de serviço que se deseja eficaz (PETROCCHI, 2007, p.31). 

 

Segundo Castelli (2006) pode-se dividir os departamentos existentes em 

um hotel em quatro departamentos principais: hospedagem; alimentos e 

bebidas; administrativo e marketing.  

Já segundo Medlik e Ingram (2002), são fornecedores de serviço para o 

hospedes (quartos e camas, alimentos e bebidas e outros serviços) ou serviço 

de suporte do hotel (marketing, administração da propriedade, finanças e 

contas). 

A divisão feita por Petrocchi (2007) é feita por meio intermédio das 

funções, que podem ser: técnicas (voltadas à produção dos bens e serviços); 

comerciais (relacionadas com venda, compra e permutação); financeiras 

(captação e gerência de capitais); contábeis (registros, balanços custos, 

estatísticas); segurança (proteção e preservação de bens e pessoas) e 

administrativas (relacionadas com a integração das outras funções). 

Os autores anteriores relacionam Gestão de Pessoas como um 

departamento administrativos. Na sua maioria ainda usam o termo Recursos 

Humanos para esse departamento que vem se transformando ao longo do 

tempo, transitando gradativamente para funções estratégicas.  

A divisão por departamento favorece a organização desses 

empreendimentos, bem como sua atuação estratégica. A respeito de pessoal, o 

departamento de gestão de pessoas deverá estar alinhado as metas 

organizacionais. Por esse motivo, esse departamento é considerado, por alguns 

autores, de extrema importância para a operação dos hotéis.  

 

1.3 A IMPORTANCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NOS MEIOS DE 

HOSPEDAGENS 

 

O setor de serviços foi um dos que mais cresceu ao longo do tempo. 

Antes, a maior quantidade dos postos de trabalho estava disseminada na 
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agricultura e nas fábricas. Com o crescimento da hotelaria nos principais centros 

urbanos, foram necessários mais trabalhadores para atuarem neste segmento. 

Como relata Bonfato (2006), o turismo foi um grande receptor de mão de obra 

advinda da pós-industrialização. 

O departamento de gestão de pessoas é o responsável por buscar os 

verdadeiros anfitriões do serviço oferecido nos hotéis. Conforme Bonfato (2006) 

“a valorização dos profissionais nos cargos operacionais é condição básica para 

o sucesso da atividade hoteleira” (p.137). 

A maior parte das atividades realizadas nos departamentos da hotelaria, 

são realizados por pessoas (funcionários) para pessoas (clientes), por esse 

motivo é de extrema importância gerir da melhor forma possível os indivíduos 

dentro dos hotéis. 

 

O hotel que se preocupa com seus funcionários tem vantagens sobre 
seus concorrentes. Essa preocupação deve ser direcionada para o 
clima de trabalho e a satisfação dos funcionários, pois o retorno virá 
com a elevação dos níveis de satisfação e retenção de clientes. Assim, 
a equipe oferecerá serviços de alta qualidade, ou seja, criará valor para 
o hóspede (PETROCCHI, 2007, p.105). 

 

Com a internacionalização das redes foram adotados novos práticas 

relacionando as pessoas e às organizações, em busca da qualidade no serviço 

oferecido a partir da padronização imposta pelas empresas internacionais, por 

intermédio de um modelo estratégico: atender as expectativas dos clientes, 

respeitando suas tradições e obter seu retorno (CLARKE; CHEN, 2003). 

 

Testemunhamos um aumento da demanda por produtor e serviços 
padronizados e globalizados no mercado mundial. Ao espalhar pelo 
mundo, as grandes empresas devem responder a um desafio para 
garantir que se adaptem às exigências do mercado internacional e, em 
menor grau, aos costumes e hábitos locais. Há várias questões às 
quais as empresas internacionais devem estar atentas, inclusive ao 
modo como as questões globais se apresentam nos países específicos 
em que operam (CLARKE; CHEN, 2003, p. 223). 

 

Petrocchi (2007, p. 106) completa que é de responsabilidade do hotel 

fazer com que seus funcionários “trabalhem motivados, somente desta forma o 

hotel atingirá um padrão de serviço capaz de gerar competitividade ou de 

sobreviver no mercado”. 
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Assim, as principais funções do departamento de gestão de pessoas em 

hotéis, segundo Bonfato (2006), são: recrutamento e seleção; avaliação de 

desempenho; treinamento e desenvolvimento; remuneração e planejamento de 

carreira. 

Já na perspectiva de Medlik e Ingram (2002), as funções são: análise da 

função, planejamento da mão de obra e programação do trabalho; recrutamento, 

seleção e treinamento de funcionários; avaliação da função, condições de 

emprego e bem-estar dos funcionários; promoção, aposentadoria e demissões; 

consulta a funcionários, negociação e tratamento de controvérsias. 

Petrocchi (2007) apresenta as atribuições desse departamento como: 

registro de folha de pagamento; cargos e salários; relações sindicais; 

assistências sociais; treinamento; segurança no trabalho e uniforme. 

Clarke e Chen (2008) ressalta que administrar a diversidade seria um 

dos principais desafios dos recursos humanos internacional, mas apresenta 

outros processos como: seleção, treinamento, desenvolvimento e pagamento de 

pessoal.  

Por fim, Tanke (2013) divide as funções de gestão de pessoas em 

contratar; treinar, desenvolver e avaliar e a função de remunerar. 

Sendo assim, como base em nos autores serão apresentadas as 

seguintes funções da gestão de pessoas nos hotéis, considerando que elas são 

consensuais entre os estudiosos. São eles: recrutamento e seleção, avaliação 

de desempenho, treinamento e desenvolvimento e recompensas.  

 

1.3.1 Recrutamento e seleção 

 

O recrutamento e a seleção são duas etapas que ocorrem antes de iniciar 

as atividades do funcionário no estabelecimento. Petrocchi (2007, p 107) afirma 

que “o processo de recrutamento e seleção é o caminho para o sucesso do hotel, 

deve-se contratar pessoas que tenham o perfil adequado para lidar com o 

público, pois são provedores de serviço diretos aos hóspedes e envolvem 

aspectos emocionais”. 
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Essa etapa se faz necessária, porque durante sua implementação serão 

designadas as funções exercidas para cada cargo, o perfil necessário e o 

conjunto de técnicas que deverão ser utilizadas para atrair e escolher o candidato 

(GIL, 2016). 

O recrutamento pode ser realizado internamente, quando se busca 

candidatos que já fazem parte do quadro de funcionários da empresa, ou seja, 

aqueles que demostram interesse em uma promoção ou remanejamento 

setorial. O recrutamento externo pode ser realizado, por meio de 

recomendações, intermédio de agências de emprego, consultas em 

universidades, anúncios em meios de comunicação, entre outros (GIL, 2016). 

Os avanços tecnológicos influenciaram significativamente neste modelo 

de gestão de pessoas. De acordo com Chiavenato (2014), a internet 

revolucionou o processo de recrutamento. Desta forma ela quebra algumas 

barreiras existentes anteriormente entre as pessoas que estão em busca de 

oportunidade e as empresas. Com isso, proporciona uma comunicação mais 

dinâmica entre as partes e aumenta a possibilidade da empresa filtrar cada vez 

mais os candidatos inscritos nos sites especializados ou até mesmo em redes 

sociais (CHIAVENATO, 2014). 

Na fase das seleções é necessário que já tenham sido definidas quais 

serão as competências básicas de cada cargo. Segundo Bonfato (2006, p.138) 

“a escolha do profissional adequado para o cargo adequado fará 

automaticamente surgir uma sinergia de trabalho que tende benefícios tanto para 

a empresa, quanto para o colaborador”.  

Para Bonfato (2006), os métodos mais utilizados nas seleções são as 

entrevistas, as provas de capacitação, testes de aptidão, testes de personalidade 

e técnicas de simulação. A aplicação desses métodos auxiliará no processo de 

escolha do candidato para uma determinada vaga. 

Esse processo é tão importante que, para Tanke (2013), a seleção deve 

ser comparada com a aquisição de um bem de capital, pois cada candidato irá 

trazer em sua bagagem um conjunto de aptidões, talentos e habilidades 

especiais que irão agregar a equipe.  
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1.3.2 Avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho (AD) é um subsistema da gestão de 

pessoas que pretende saber como está o andamento dos processos internos do 

hotel, portanto poderá medir o nível de “conhecimento, habilidade e atitude” do 

funcionário (Marras, 2011, p 166). 

De acordo com os pensamentos de Tanke (2013), a AD e o fornecimento 

de feedback3 poderá ser um método de motivação dos funcionários a buscar 

melhorar e se desenvolver cada vez mais nas organizações. 

A função de avaliar deverá ser realizada por alguém que “conheça 

claramente as funções desempenhadas” (BONFATO, 2006, p.143). Portanto, a 

AD pode ser uma autoavaliação, onde o próprio funcionário julga seu 

desempenho utilizando parâmetros apresentados pelos gestores; por gerentes 

e líderes; em duplas de funcionários ou por toda equipe; por uma comissão 

executiva; pelo entorno que também é conhecida como 360º- quando a avaliação 

é realizada por todos que interagem com o funcionário avaliado; pelos clientes e 

pelo departamento de gestão de pessoas (CHIAVENATO, 2014; GIL, 2016). 

Este é um processo fundamental, pois auxilia a empresa a monitorar 

seus funcionários constantemente, podendo recompensá-lo, quando o 

desempenho for favorável,  

 

1.3.3 Treinamento e desenvolvimento 

 

Considera-se treinamento e desenvolvimento uma função de gestão de 

pessoas responsável pela capacitação dos profissionais da hotelaria.  

Os treinamentos podem ser realizados com o objetivo de formação 

profissional, quando os profissionais são capacitados para atuação de uma 

determinada atividade; especialização, são treinamentos de uma determinada 

área especifica para otimização dos resultados; ou uma reciclagem, tem a 

finalidade de rever conceitos ou atualizar os profissionais sobre um determinado 

assunto (MARRAS, 2011). 

                                                           
3 “Consiste no reconhecimento de um bom desempenho ou em uma notificação de falhas no 
desempenho” (TANKE, 2013, p.259). 
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Segundo Medlik e Ingram (2002) os treinamentos oferecidos por gestão 

de pessoas têm como objetivos: 

• Melhorar o conhecimento, as habilidades e atitudes dos funcionários;  

• Aumentar a produção e as vendas; 

• Otimizar o recrutamento; 

• Aumentar a lealdade dos funcionários; 

• Otimizar a imagem da empresa no exterior; 

• Reduzir quebras, desperdícios de materiais e mau uso de 

equipamentos; 

• Reduzir acidentes; 

• Reduzir faltas; 

• Reduzir a rotatividade da mão de obra. 

Com o foco nos treinamentos as empresas estarão investindo, 

consequentemente, na capacitação de seus funcionários e os motivando. Por 

essa razão um dos objetivos, envolve diretamente a satisfação dos empregados, 

pois a rotatividade reduz e gera maior lealdade. Os treinamentos também estão 

ligados a redução de custos, pois preparam os funcionários a executarem suas 

tarefas com eficiência. 

Já a função de desenvolvimento é a maneira utilizada pelos hotéis de 

atualização de seu quadro de funcionários, tendo em vista a capacitação dos 

seus contratados para assumirem cargos de responsabilidade, desta forma “os 

programas de desenvolvimento de carreira ajudam no planejamento sucessório 

ao incentivar o avanço contínuo do talento naquela organização” (TANKE, 2013, 

p.227). 

O desenvolvimento de pessoas, segundo Chiavenato (2016, p 351), 

“está focalizado no crescimento pessoal do empregado e visa à carreira futura, 

e não apenas ao cargo atual”, essa seria uma das principais diferenças entre 

treinamento: a visão de futuro e aonde o funcionário quer chegar. 
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As revisões de desenvolvimento de carreira proporcionam uma 
oportunidade para o empregado levar ao conhecimento dos dirigentes 
a destinação que gostaria de dar à sua carreira. Essas revisões 
também oferecem aos dirigentes a oportunidade de comunicar o 
progresso que a pessoa está obtendo em relação ao cumprimento das 
metas de carreira pessoais (TANKE, 2013, p. 228) 

 

Portanto, é necessário o interesse do funcionário de querer se 

desenvolver na organização, desta forma aumentará sua visibilidade perante aos 

gestores e as empresas também devem estar preparadas para escolher seus 

“talentos” incentivando no plano de carreira de seus colaboradores. 

 

1.3.4 Recompensas 

 

O ato de remunerar é a forma de recompensar o trabalhador pela força de 

trabalho realizado por um determinado período, a fim de conduzir o alcance dos 

objetivos organizacionais (CHIAVENATO, 2016). 

A remuneração segundo Marras (2011) é composta por dois fatores: 

salário e benefícios. O valor estipulado do salário para cada função deverá seguir 

um programa de gestão de cargos e salários. Cada função tem um papel 

importante para o sistema hoteleiro, portando deve ser realizada uma pesquisa 

de mercado para verificar a média de salários paga para cada função. 

Por possuir suas especificidades e alguns pré-requisitos, os cargos 

dentro dos hotéis podem variar seu valor por esse motivo. Os fatores que podem 

ser levados em consideração para variação do salário são as habilidades, 

competências e o desemprenho (GIL, 2014).  

Segundo Bonfato (2006), cada vez mais os hotéis incorporam a 

remuneração de benefícios como: previdência privada, assistência médica e 

odontológica, vale refeição, vale transporte. Desta forma, a organização irá 

satisfazer as necessidades dela e do funcionário. 

Os objetivos são satisfatórios, na medida em que a empresa garante as 

necessidades básicas, eleva a qualidade de vida e reduz o estresse. E garante 

o nível mínimo aos funcionários, como alimentação, assistência à saúde, auxílio 

transporte (MARRAS, 2011). 
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Alguns benefícios são de caráter compulsório, que há leis ou normas 

legais como: férias e 13º salário e outros são espontâneos, oferecidos por 

vontade própria dos hotéis, pode ser considerado um diferencial para atrair 

novos funcionários e manter os antigos (MARRAS, 2011). 

Normalmente as redes hoteleiras oferecem benefícios relacionados a 

alimentação no local, uniforme, e descontos em hotéis da rede. Com a evolução 

do departamento de gestão de pessoas, novas tendências estão surgindo e 

agregando a este departamento caráter estratégico nas organizações, para 

entender esses novos modelos, no próximo capítulo serão discutidas as 

evoluções do departamento e suas principais mudanças. 
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2. GESTÃO DE PESSOAS 

 

No capítulo anterior pôde-se observar que o departamento de GP tornou-

se uma área cada vez mais importante dentro das organizações. Além de 

executar funções como recrutar, selecionar, treinar, desenvolver, avaliar e 

remunerar, novas demandas estão surgindo a este departamento que assume 

um papel estratégico nas empresas.  

Estas tendências estão surgindo com a finalidade de reduzir custos e 

aumentar a qualidade de serviço. O departamento de gestão de pessoas passa, 

em alguns casos, a desempenhar a função de consultoria organizacional, 

auxiliando nas tomadas de decisões das empresas, permitindo que elas 

gerenciem de maneira estratégica os seus colaboradores.  

Desta forma assumirá o papel de consultoria interna, quando a equipe de 

GP fizer parte da empresa e se torna responsável por instruir e orientar os 

gestores das demais áreas a conduzir atividades que, a princípio, era de 

responsabilidade exclusivamente da área de gestão de pessoas (ORLIKAS, 

1999). 

Para uma melhor compreensão do atual papel da GP nas organizações, 

é importante conhecer a sua evolução histórica no decorrer dos anos. 

 

2.1 UM BREVE RESUMO HISTÓRICO: DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

ATÉ A GESTÃO DE PESSOAS 

 

Esta seção irá apresentar como o setor de gestão de pessoas se 

desenvolveu nas empresas. Segundo Gil (2006), a evolução histórica do setor 

se desenrolou nas seguintes etapas: Administração Científica; Escola de 

Relações Humanas; Relações Industriais; Administração de Recursos Humanos 

e, em sua fase atual, Gestão de Pessoas. Todo esse processo influenciou no 

modo em que os gestores passaram a perceber seus funcionários: de 

empregados à parceiros, que poderiam contribuir de forma estratégica para 

atingir os objetivos das organizações.  
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A contextualização histórica do atual modelo de gestão de pessoas 

apresentou suas primeiras manifestações na Administração Científica, que teve 

como principais protagonistas o estadunidense Frederick Winslow Taylor e o 

francês Jules Henri Fayol. De acordo com Gil (2006), as funções administrativas 

desenvolvidas por Fayol (planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar) 

e as diretrizes que Taylor desenvolveu para unir forças a fim de maximizar o 

lucro. Com isso, foi instituída e implementada a ideia de facilitar a atividade fabril 

para o trabalhador, no intuito de favorecer a redução de custos e desperdícios. 

Para Gil (2006), no mesmo período do surgimento dessas novas 

ferramentas de gestão, surgiu um grande movimento para a racionalidade da 

força exercida durante o trabalho, mais especificamente, a simplificação dos 

movimentos requeridos para a execução de uma tarefa, com o propósito de 

objetivar a redução do tempo consumido no desempenho das funções. Foi a 

partir deste momento, que o olhar dos gestores foi principalmente direcionado à 

redução de gastos e possíveis desperdícios gerados durante todas as fases de 

produção. 

 

A chegada da máquina, do vapor, da eletricidade, da eletrônica, do 
transistor e, mais recentemente, do chip alavancou mudanças 
inacreditáveis na tecnologia, nos processos de produção e na 
metodologia de pesquisa (MARRAS, 2011, p.6). 

 

Vale ressaltar que os avanços tecnológicos tiveram uma importante 

participação ao favorecer o novo modelo que estava a se estabelecer. A 

tecnologia rompeu aos poucos com jornadas extremamente exaustivas, que até 

então eram impostas aos trabalhadores. 

De acordo com Tanke (2013), com uma visão diferenciada, especialistas 

passaram a condicionar a redução de energia desnecessária e custos gerados 

à maior eficiência na produção, medidas opostas aos padrões que eram 

estabelecidos naquele período. A autora complementa dizendo que “o empenho 

desses indivíduos resultou em melhores métodos de treinamento, no 

desenvolvimento de um sistema salarial mais apropriado e ressaltou a 

importância de procedimentos de seleção adequados” (TANKE, 2013, p. 8). 
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Com pouca expressividade, neste mesmo período notam-se as 

primeiras manifestações de ações voltadas não somente para a produção, mas 

para seus agentes produtores. Como consequência, o chefe de pessoal passou 

a existir com a função de controle dos trabalhadores. Os capatazes, como 

também eram chamados, tinham uma função de controle das tarefas, 

observando que neste período existia um grande distanciamento entre os 

patrões e os funcionários (TANKE, 2013)  

Marras (2011) ressalta ainda que o chefe de pessoal era o responsável 

por exercer a função de fiscalização dos empregados, no caso, considerado um 

trabalho de confiança dos patrões, pois seus apontamentos poderiam levar os 

trabalhadores à demissão. Suas principais atividades eram: o controle do 

cumprimento da jornada de trabalho (incluído atrasos e faltas), pagamento, 

admissões e demissões. Suas funções eram atreladas também a um controle de 

custo, entendendo que os funcionários poderiam gerar desperdício às 

organizações, portanto, a mão de obra ainda era vista apenas como um recurso 

da produção. 

Neste período também surgiu uma nova técnica de contratação de 

pessoal. De acordo com a técnica, a alocação de um funcionário que esteja 

preparado para cumprir as tarefas que a função requer irá possibilitar a maior 

eficiência na produção e reduzir os custos com contratação. Esta técnica é um 

exemplo positivo que é utilizada até hoje, a preocupação no momento de alocar 

o funcionário na organização, leva a uma melhoria da satisfação e do 

desempenho no emprego (TANKE, 2013). 

Relacionar o papel do funcionário nas organizações ao sem bem-estar 

perante a sociedade tratava-se de algo muito subjetivo, por isso a necessidade 

de estudar a relação dos fatores psicológicos e sociais na produtividade.  

”Nas décadas de 1930 e 40, predominava a linha do behaviorismo do 

Instituto de Relações Humanas da Universidade Yale” (FISHER, 2002, p.21). 

Nessa perspectiva, a Escola de Relações Humanas influenciou no crescimento 

do número de pesquisas e uma grande tendência de incluir os estudos do campo 

da Psicologia para tentar compreender, cada vez mais, o comportamento dos 

indivíduos nas organizações, e de que forma isso influenciaria na produção 

(TANKE, 2013). 
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Uma pesquisa realizada em Chicago, EUA, pelo australiano George 

Elton Mayo, buscava verificar a relação de iluminação e ventilação com a 

produção e o cansaço dos trabalhadores. Surpreendentemente, os resultados 

apontaram para a existência de outras varáveis, até então não consideradas. O 

fato dos trabalhadores serem alvo de um experimento, fez com que eles se 

sentissem mais valorizados pela gerencia, fato que naturalmente melhorou a 

produção (TANKE, 2013 e GIL, 2006). 

 

A descoberta da relevância do fator humano na empresa veio 
proporcionar o refinamento da ideologia da harmonização entre o 
capital e trabalho definido pelos teóricos da Administração Científica 
(GIL, 2013, p. 22). 

 

A este fato pode-se atribuir cada vez mais o desenvolvimento de 

treinamentos específicos para as áreas de produção, com o intuito de capacitar 

e incentivar a colaboração do funcionário no ambiente de trabalho no qual 

estivesse inserido. 

Segundo Fischer (2002), outras atribuições que começaram a ser 

desenvolvidas neste período foram as “relações interpessoais, nos processos de 

avaliação de desempenho e estímulo ao desenvolvimento de perfis gerenciais 

coerentes” (p.21). 

 Gil (2006) complementa que neste período também foram incluídos os 

temas de motivação, liderança e tipos de supervisão. 

Neste mesmo período, nos EUA, há um enorme crescimento dos 

sindicatos trabalhistas. Na circunstância do pós-guerra, o mercado de trabalho 

se intensificou com homens recém-chegados da guerra e as mulheres que 

ingressavam nas indústrias. Tal fato exigiu a criação de leis que permitissem a 

garantia dos seus direitos (TANKE, 2013). 

Em resposta a esse cenário, o departamento que era responsável pelos 

trabalhadores nas empresas passou a se equilibrar entre duas funções: 

administração de recursos humanos (voltada para o bem-estar do funcionário) e 

relações industriais (voltada para questões burocráticas, sindicalistas e 

rotineiras) (GIL, 2006). 
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Fischer (2002) e Marras (2011) apresentaram a função de “Human 

Resource Management”, em tradução livre Gerente de Recursos Humanos 

(GRH), que está associada às funções mais humanistas em uma organização. 

Com isso, essa nova função incentivou cada vez mais a atuação dos gerentes 

de recursos humanos para desempenhar tarefas que alcançassem os melhores 

resultados para as empresas, tendo em vista os fatores sociais e psicológicos do 

indivíduo. 

 

A gestão de recursos humanos estaria voltada para a integração, o 
comprometimento dos empregados, a flexibilidade, a adaptabilidade e 
a qualidade (Fischer, 2002, p. 22). 

 

Além das técnicas introduzidas nesse período, como a de seleção e 

treinamento, o GRH tinha a missão de dar continuidade no relacionamento entre 

a empresa e o trabalhador durante o vínculo na organização. Dessa forma, 

tornou-se um facilitador na comunicação entres essas partes, com o propósito 

de sempre sanar possíveis desafios que o empregado poderia encarar nas 

instituições (TANKE, 2013). 

Segundo Gil (2013), uma vez que o GRH assume tais responsabilidades, 

surge então o Gerente de Relações Industriais (GRI), que assume as funções 

burocráticas e administrativas relacionadas ao pessoal da empresa, antes 

conhecida como departamento de pessoal. Caberá então ao GRI, cuidar do 

cumprimento das leis trabalhistas, conferência das irregularidades nas atuações 

dos trabalhadores e questões financeiras e seus benefícios. 

 

Em um modismo típico dos anos 1960, nos Estados Unidos criou-se 
paralelamente ao GRH o gerente de relações industriais – GRI (industrial 
relation manager) para distinguir o gerente que cuidava de aspectos 
puramente administrativos (GRI) daquele que seria o especialista sobre 
questões “humanas" (GRH) (MARRAS, 2011, p. 9). 

 

O que se percebe neste período é o reconhecimento atribuído aos 

gerentes de recursos humanos. Por esse motivo, cresce o número de 

profissionais nesta área atuando nas empresas, e cada vez mais se faz 

necessária a criação de um setor específico nas organizações.  
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Ao assumir a responsabilidade de agir entre o nível operacional e tático, 

o GRH passa a ter status gerencial, contudo, sem participar das decisões 

organizacionais. “Com as mudanças que se verificaram no final do século XX, o 

setor de Recursos Humanos passou a desempenhar mais papéis estratégicos” 

(DESSLER, 2011, p.26 apud GIL, 2013) 

Posterior a esse momento, surge a Administração de Recursos 

Humanos na década de 1960 em substituição a Administração de Pessoal e 

Relações Industriais (GIL, 2006). Nesta nova etapa, a Administração de 

Recursos Humanos pode ser vista de uma forma sistêmica: 

 

O conceito de sistema, que é fundamental para essa abordagem, pode 
ser definido de diversas maneiras: como um conjunto de elementos 
unidos por alguma forma de interação ou interdependência; uma 
combinação de partes formando um todo unitário; um conjunto de 
elementos materiais ou ideias, entre os quais se possa encontrar em 
relação; uma disposição das partes ou elementos de um todo, 
coordenados entre si e que funcionam como estrutura organizadora. 
Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode, portanto, ser 
considerado um sistema, desde que as relações entre elas e o 
comportamento do todo sejam o foco da atenção (GIL, 2006, p 21). 

 

A teoria de sistemas foi desenvolvida pelo biólogo Ludwig Von 

Bertalanffy, e foi muito importante para o surgimento de uma nova percepção 

relacionada às estruturas empresariais. A partir da introdução deste conceito, as 

empresas passam a perceber que os departamentos tinham muito a 

complementar o trabalho que já era desenvolvido pelo GRH. Esse conceito 

poderia ser trabalhado em outras áreas também, mas no que diz a respeito aos 

recursos humanos, entende-se que é de responsabilidade de todos os gerentes 

da empresa a preocupação com seus funcionários (TANKE, 2013). 

Essas mudanças caracterizam a Administração de Recursos Humanos 

também como influente nas decisões de âmbito estratégico (FISCHER, 2002). 

Todas as partes agora são reconhecidas como subsistemas de um sistema 

maior que deveriam se adaptar às políticas da organização e buscar sempre os 

melhores resultados. Gil (2006) entende que “os elementos que constituem uma 

empresa funcionam como uma estrutura organizada” (p. 21). 

As ações tomadas pelos gerentes de recursos humanos deveriam estar 

alinhadas à cultura da empresarial, desta maneira seria possível alcançar os 
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objetivos estipulados pelas empresas. (FISCHER, 2002). De certa maneira, 

encontrar um modo de gerir que trouxesse benefícios para as duas partes 

(funcionário e empresa) foi um grande desafio para os GRH. Por isso, cada vez 

mais este departamento vem se aperfeiçoando para cumprir com este propósito.  

Nesta última fase, o departamento de recursos humanos vem sendo 

apresentada desde o final da década de 1990 como Gestão de Pessoas (GIL, 

2013 apud Vergara, 1999 p.28). Essa nova nomenclatura para o setor que 

intermedia as necessidades dos trabalhadores e empresas, vem reafirmar a 

verdadeira essência da necessidade deste departamento, que é perceber os 

trabalhadores como pessoas, antes mesmo de serem meros funcionários 

(TANKE, 2013).  

O termo “recurso” no nome do departamento dava a entender que os 

funcionários das empresas eram patrimônios delas e que, por isso, necessitaria 

de controle para que fosse obtido o máximo rendimento (GIL, 2006).  

Tanke (2013) diz que nesta mudança, os empregados passam agora a 

ser ativos muito valiosos para as empresas, o que refletiu diretamente na forma 

como eles passaram a ser vistos pela organização.  

 

Como tais passariam a ser reconhecidas como fornecedoras de 
conhecimento, habilidade, capacidades e, sobretudo o mais importante 
para as organizações: a inteligência. Entendidas desse modo, as 
pessoas constituem o capital intelectual da organização devendo, 
portanto, tratar seus empregados como parceiros do negócio e não 
mais como simples empregados contratados (GIL, 2006, p. 23 apud 
CHIAVENATO, 1999, p. 7). 

 

Atualmente, o gerente de gestão de pessoas ocupa um papel estratégico 

dentro das organizações, e considera o capital humano de suas empresas como 

um grande diferencial no mercado. Toda essa evolução na gestão de pessoas 

resultou em uma nova percepção do importante papel que os trabalhadores têm 

nas empresas, e o quanto esta força, quando bem administrada, pode alavancar 

os resultados organizacionais.  

Desta forma, o departamento de gestão de pessoas assume uma série 

de processos que serão muito importantes para alcançar os objetivos esperados 

pelas empresas como: processos de agregar pessoas, de aplicar pessoas, 

recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas (CHIAVENATO, 2014). 
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No próximo item de estudo será feita uma abordagem referente ao atual 

panorama da gestão de pessoas e os novos modelos desenvolvidos para o 

mercado, a fim de atender as demandas que foram surgindo com o passar do 

tempo. 

 

2.2 UM MODO ESTRATÉGICO DE LIDAR COM AS PESSOAS 

 

De acordo com Gil (2016), no fim da década de 90, há uma transição de 

Administração de Recursos Humanos que eram trabalhadas por estudiosos da 

área, para Gestão de Pessoas. Além de uma mudança na nomenclatura, a 

Gestão de Pessoas passa a reconhecer seus funcionários como ativos 

intangíveis, que para as organizações são os mais importantes.  

Para que isso ocorra, as empresas consideram as pessoas pela suas 

competências e conhecimentos, o que podem trazer benefícios e vantagens 

competitivas ao negócio. O autor Gil (2016, p.35) afirma que o conhecimento: 

 

Tornou-se o principal ingrediente da nova ordem econômica que se 
instaura na transição do século XX para o século XXI. A riqueza passa 
a ser gerada mais pela aplicação do conhecimento do que pelo capital 
ou pelo trabalho. Assim, as maiores oportunidades de crescimento são 
encontradas mediante a transformação de organizações em negócios 
ligados ao conhecimento. 

 

De certa forma, existe uma necessidade de ambos os lados: o do 

funcionário em querer realizar suas metas pessoais, e das empresas que visam 

alcançar os melhores resultados possíveis. Nesse sentido, a gestão de pessoas 

tem o papel fundamental de criar uma aliança entre essas partes. 

Por esse motivo, novas demandas surgem nesta área no momento. 

Segundo Chiavenato (2014), os principais objetivos da gestão de pessoas são: 

• Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; 

• Proporcionar competitividade à organização; 

• Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas, 

• Aumentar a auto atualização e a satisfação das pessoas no trabalho; 

• Desenvolver a qualidade de vida no trabalho; 
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• Administrar e impulsionar a mudança; 

• Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável;  

• Construir a melhor equipe e a melhor empresa. 

Observa-se que a GP tem um papel importante no âmbito estratégico 

das empresas, mas o cumprimento desses objetivos agora não está restrito 

apenas ao departamento responsável pelos funcionários, mas é uma função de 

todos os gerentes. 

Os “gerentes de linhas4”, segundo Orlikas (1999, p.37), mantém os elos 

com os funcionários e o departamento de GP das empresas. Portanto, devem 

ter treinamentos “para ouvir seus funcionários, selecionar, administrar 

frequências admissões, promoções e demissões, levantar necessidades de 

treinamento e solicitar revisões salarias ou qualquer outro novo produto de RH” 

(p.38). 

Um dos principais desafios organizacionais encontrados pelos gestores 

atualmente é o gerenciamento de suas equipes. Uma vez detectado quaisquer 

divergências, os chefes diretos devem estar preparados pera buscar a melhor 

solução para resolver esses conflitos. 

 

À medida que estejam bem informados acerca das principais questões 
de recursos humanos e dos desafios organizacionais, esses 
administradores conseguem ser proativos, ou seja, capazes de tomar 
providencias necessárias para que o problema seja enfrentado antes 
que fujam ao controle da organização (GÓMEZ-MEIJA et al., 2012 
apud GIL, 2016, p.42). 

 

É importante mencionar que a descentralização das funções de gestão 

de pessoas não diminui a importância do papel deste profissional nas empresas, 

mas reforça o entendimento que todos os gestores são responsáveis pela 

satisfação de seus funcionários e equipes.  

Para Chiavenato (2014), os gestores de áreas já utilizavam um tempo 

considerável na gestão de seus funcionários: “em reuniões, conversas 

individuais ou grupais, telefonemas, e-mails, soluções de problemas e definição 

de planos de futuros” (p. 22). Ou seja, no dia a dia dos executivos já existiam 

                                                           
4 Segundo Orlikas (1999). Gerentes dos demais departamentos/setores.  
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tarefas que antes eram de responsabilidade exclusiva dos recursos humanos, 

quando a centralização preponderava sobre a descentralização (CHIAVENATO, 

2014). 

Outro fator primordial para o avanço da descentralização nas 

organizações, ligado à departamentos como recursos humanos, produção, 

finanças, marketing, está relacionado aos elevados custos que podem diminuir 

a competitividade da empresa num mercado altamente competitivo. O website 

Linkedin (apud 2017.GONZAGA; CHIARETTO, 2016, sp.)5 retrata o atual 

momento em que as empresas se inserem: 

 

A economia mundial vive hoje o momento de concorrência mais 
acirrada que já existiu em todos os tempos. Para sobreviverem neste 
cenário, as empresas adotam um rigoroso padrão de excelência e 
passam a exigir resultados cada vez mais positivos. O ser humano hoje 
é totalmente determinante, pois sua capacitação e motivação é que 
tornam possível o aumento da eficiência dos processos e produtividade 
de qualquer organização. 

 

 Neste novo momento, Wood JR., Tonelli e Cooke (2011) afirmam que: 

 

Para responder às demandas empresariais, as áreas de GRH 

adotaram estruturas descentralizadas, criando postos de trabalho para 

consultores internos, com atuação na linha de frente dos negócios. 

Consequentemente, suas prioridades passaram a ser determinadas 

diretamente pelas demandas dos negócios (p.236). 

 

 A centralização da gestão é um dos desafios organizacionais do qual 

as empresas podem enfrentar atualmente. Contudo, ao optar pelo modelo 

descentralizado, esta medida possibilita à organização o compartilhamento da 

responsabilidade de gerir as demandas rotineiras de maneira menos 

burocratizada. Para que isso ocorra, os gerentes que assumem essa 

responsabilidade devem ser treinados adequadamente para tal 

responsabilidade. Em continuidade à essa perspectiva, as empresas também 

podem optar pelo serviço de consultoria.  

 

                                                           
5 Disponível em:<https://www.linkedin.com/pulse/o-impacto-da-gest%C3%A3o-descentralizada-
nas-organiza%C3%A7%C3%B5es-wilson>. Acesso em: 07 mar. 2017. 



36 
 

2.3 MODELOS DE CONSULTORIAS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Ao longo do tempo o departamento de gestão de pessoas foi se 

adaptando de acordo com a necessidades do mercado. Uma das maiores 

mudanças foi o emprego de consultorias nesta área. A definição de consultoria, 

segundo Orlikas (1999) é: 

 

O fornecimento de determinada prestação de serviço, em geral por um 
profissional muito qualificado e conhece do tema promovido de 
remuneração por hora ou projeto, para um determinado cliente 
(ORLIKAS, 1999 p.22). 

 

Com a contratação de consultorias para obtenção de diagnósticos de 

sua operação e planejamento de metas, as empresas reduziriam seus custos 

financeiros e operacionais para manter um departamento. Vale ressaltar que 

essa opção de consultoria não é exclusiva do departamento de gestão de 

pessoas. 

Segundo Gil (2006) e Orlikas (1999) os seguintes tipos de consultorias 

são: consultor organizacional; consultor autônomo; consultor associado; 

consultor externo; consultor exclusivo/particular e consultor interno. Já para 

Marras (2011) a consultoria é uma função que pode ser encontrada apenas como 

interna ou externa. 

O consultor organizacional (CO) visa identificar, estudar e solucionar os 

problemas gerais ou parciais, atinentes a estruturas ou funcionamento e a 

administração da empresa e entidade privada ou estatais (ORLIKAS, 1999). 

Podendo ser a CO realizada por meio de uma empresa de consultoria de 

pequeno, médio ou grande porte (GIL, 2006). 

O consultor autônomo atua de modo home-office, ou seja, em sua 

própria residência e irá oferecer seus serviços mediante contrato de trabalho por 

tempo determinado ou por realização de projeto, portanto sem vínculo 

empregatício (ORLIKAS, 1999; GIL, 2006). 

Já o consultor associado é a parceria de uma consultoria especializada 

em uma determinada área em que o contratante não tem muita experiencia. O 
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vínculo entre as partes é feito para a realização de um projeto; logo após o 

término a parceria é automaticamente desfeita (ORLIKAS, 1999; GIL, 2006). 

O consultor externo, é o profissional que não faz parte da empresa 

contratante, logo, não há nenhum vínculo empregatício. Com isso, adquire a 

vantagem da imparcialidade na tomada de decisões e a desvantagem de não 

estar inserido tão profundamente na cultura da empresa (ORLIKAS, 1999). 

Marras (2011) diz que a consultoria externa está muito presente no 

mercado brasileiro, mas está muito limitada a recrutar e selecionar profissionais 

de níveis gerencial e executivo para as empresas contratantes. Os consultores 

externos, na maioria das vezes, são contratados para realizar tarefas pontuais, 

focadas em programas específicos. 

O serviço de um consultor exclusivo ou particular é de dedicação. Ele 

oferta conselhos que irão instruir a empresa a conduzir projetos especiais. Esse 

consultor deverá ter experiências de mercado em grandes empresas ou 

multinacionais em cargos de gerente ou diretor, o que justificará seus 

conhecimentos na área, elevando a confiança no seu trabalho e sua 

remuneração por esta atividade (ORLIKAS, 1999; GIL. 2006). 

Por último, o consultor interno tinha, anteriormente, a função de 

assessorar a diretoria de gestão de pessoas nas suas decisões (MARRAS, 

2011). Atualmente, é o profissional da própria empresa que ocupará um “cargo 

técnico ou gerencial e que atua em contato com o cliente interno e a gerencia da 

área” (GIL, 2006, p.64).  

A maior preocupação das empresas ao adotar a consultoria interna, 

segundo Orlikas (1999, p. 32), é “oferecer o melhor atendimento ao seu clientes 

internos, em ir ao encontro das reais necessidades de seus funcionários e em 

aproximar-se deles” , e também analisar o atual cenário da empresa para que 

logo após seja possível “empregar eficientemente as informações recebidas 

visando ao desenvolvimento estratégico global, propondo o desenvolvimento e 

o aprimoramento dos produtos oferecidos aos recursos humanos.”  

Segundo Orlikas (1999) este modelo de consultoria interna pode se 

desdobrar em vantagens e desvantagens para organização.  
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O consultor interno é considerado vantagem “por apresentar maior 

conhecimento dos aspectos culturais e informais da empresa, já que sua 

presença diária permite isso”, portanto o consultor poderá compreender com 

mais facilidades os desafios enfrentados pelos funcionários com mais rapidez e 

propor soluções necessária para reverter o quadro e gerar motivação em sua 

atividade, “vale a pena lembrar que funcionários mais satisfeitos e motivados, 

produzem mais e melhor” (p.33). 

Gil (1999, p.64) complementa que “o consultor interno, por ser 

funcionário da organização dispõe de conhecimentos acerca de normas, valores 

e praxes, o que lhe permite, por consequência, agir com maior liberdade”.  

Em contraposição à liberdade da atividade desenvolvida pelos 

consultores, a consultoria pode sofrer resistências internas, já que “por constituir 

novidades e por envolver mudanças na cultura da organização, a implantação 

do sistema de consultoria interna costuma gerar temores e ansiedades, 

sobretudo em empresas que apresentam perfil conservador” (GIL, 1999, p.65). 

Sobre a possíveis limitações impostas, Orlikas (1999, p. 34) diz que pode 

ser um risco “por contar com uma menor liberdade de dizer e fazer coisas, pois, 

dependendo do contexto e da política vigente na organização, torna-se muito 

difícil para um agente interno propor mudanças”. 

Sendo assim, caberá ao gestor geral adotar o melhor formato de 

consultoria que atenderá as estratégias organizacionais da empresa em paralelo 

com a satisfação dos seus funcionários. Deverá também criar o entendimento de 

todos os departamentos da empresa sobre os pontos positivos em optar por uma 

consultoria interna, principalmente por reduzir seus custos. Dessa maneira, a 

competitividade no mercado poderá ser potencializada. 
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3. ACCOR 

 

O presente capítulo estrutura-se em uma construção história da rede 

francesa Accor e suas categorias de serviço. Além disso, a discussão aborda 

aspectos que abarcam a categoria econômica da rede que diz respeito à Família 

Ibis, bem como o departamento de gestão de pessoas da rede, denominado de 

Talento & Cultura. 

 

3.1 HISTÓRIA DA ACCOR 

 

A Accor Hospitality faz parte da rede Accor e é uma das líderes 

internacionais do segmento hoteleiro, presente em 95 países, com mais de 4.100 

hotéis distribuídos nos níveis de serviços oferecidos pelas marcas da rede, que 

variam entre o econômico e o luxo em quase 600.000 quartos. Cerca de 25% 

dos negócios estão concentrados apenas na França (ACCOR, 2014). 

A rede Accor atua também nos segmentos de agenciamento, spas, 

restauração, cassinos e outros serviços. É uma rede francesa que surgiu em 

1967, seus criadores foram Gerad Pelisson e Paul Dubrule. Ambos vieram de 

famílias bem-sucedidas e tinham concluído os estudos e, em 1963, Paul 

apresentou o projeto da implantação de uma franquia de hotéis na França nos 

moldes de sucesso dos americanos. Pelisson já ocupava um grande cargo na 

IBM-Europa quando conheceu o projeto e, imediatamente, acreditou que o 

investimento era promissor (ACCOR, 2007).  

Foram quatro anos de muitas negociações e trabalho para a abertura do 

primeiro hotel, o nome escolhido foi Novotel. A partir deste momento, o projeto 

finalmente estava saindo do papel e a cidade escolhida para receber este 

primeiro empreendimento foi Lille, na França. A princípio, o projeto foi rejeitado 

pela maioria dos investidores e não era bem visto pelos moradores da cidade. 

Mesmo assim, amigos e parentes participaram da arrecadação para que a 

cadeia de hotéis desse certo (ACCOR, 2007). 

O Novotel, em Lille, trazia algumas novidades comparado aos hotéis 

daquela época. Sua localização era estrategicamente pensada, pois ficava ao 
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longo de uma estrada, entre a cidade e o aeroporto. A localização sempre foi 

uma das estratégias da rede, pois desta forma poderia atender o maior número 

de pessoas que transitavam pelas vias (ACCOR, 2007). 

Seus quartos eram espaçosos e aconchegantes, possuíam banheiro 

exclusivo em cada uma das suas 62 unidades habitacionais (Uhs), que estavam 

distribuídas em um único pavimento, o que reduzia os custos com elevadores. 

As Uhs também tinham bancadas para trabalho e uma linha telefônica direta 

para ligações externas, o que era muito importante para viajantes. O hotel 

oferecia também o serviço de restaurante, além de ter piscina, fato que lhe 

agregava status e chamava a atenção para famílias em viagens a lazer (ACCOR, 

2007). 

Nos anos seguintes, a cadeia de hotel só tendia a crescer e, por isso, 

antes mesmo dela se chamar Accor, criaram Novotel-SIEH Company, que seria 

responsável pelos hotéis que estavam sendo construídos. Neste momento, o 

Novotel já era muito mais aceito pelos investidores e os novos hotéis estavam 

sendo construídos em diversas cidades da França (ACCOR, 2007). 

A nova aposta era na simplicidade, em hotéis que tivessem suas tarifas 

mais acessíveis, mas que mantivessem a modernidade e que fossem bem 

equipados. Em 1974 é inaugurado o primeiro Ibis em Bordeaux na França, a 

mais nova bandeira da rede. O Ibis é lançado com um hotel que oferece o melhor 

custo benefício em relação aos outros hotéis, até mesmo comparado ao Novotel, 

que fazia parte da companhia. É um hotel que passava segurança pela 

padronização dos quartos e do serviço, evitando qualquer surpresa aos 

hóspedes (ACCOR, 2007).  

Outra estratégia adotada pela Accor, ao construir os hotéis Ibis naquela 

época, era a proximidade com os hotéis Novotel que já existiam. Assim surgiam 

as redes de ocupação hoteleira, pois poderiam atender diversos clientes com 

serviços diferenciados. Essa estratégia é adotada até /hoje como “combo 

hoteleiros” (O GLOBO, 2014).6 

No ano de 1975 é inaugurado o primeiro hotel no Brasil, o Novotel 

Morumbi. E também é feita a aquisição de 14 hotéis da cadeia Mercure, um hotel 

                                                           
6 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/redes-investem-em-combos-de-
hoteis-no-rio-com-2-marcas-em-um-so-endereco-138574261>. Acesso em: 02.abr.2017. 
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de três estrelas que passa a integrar o portfólio de hotéis da rede (ACCOR, 

2007). 

Após esse período novas aquisições foram feitas e, desta forma, foi 

possível atender os mais diversos públicos. Uma das mais importantes compras 

foi a da bandeira Sofitel, a bandeira é a primeira na categoria luxo da rede que 

opera nos EUA (ACCOR, 2007). 

Em 1980 a Jacques Borel Internacional, dona dos tradicionais tickets de 

refeição e de restaurantes, foi comprada pela rede. A fusão com a Jacques Borel 

Internacional implica a Novotel-SIEH buscar um novo nome que representasse 

essas duas empresas. Desta forma, nasce a Accor que, de certa maneira, não 

há nenhuma relação com as companhias, o nome foi escolhido de propósito por 

começar com a primeira letra do alfabeto, fato que facilitaria na pronuncia em 

qualquer idioma e nas buscas nas listas telefônicas (ACCOR, 2007). 

Em 1984, a Accor inaugurou o primeiro Formule 1, a nova bandeira de 

hotéis, que possuía a estratégia de captar os viajantes oferecendo os menores 

custos com o melhor conforto possível. O Zero Star da rede tinha banheiro 

compartilhado a cada 4 unidades habitacionais e os pagamentos eram 

realizados por meio de um autoatendimento (ACCOR, 2007).  

No ano de 1985, inovou mais uma vez ao inaugurar a Academia Accor, 

sua primeira Universidade Corporativa na França, em que são oferecidos 

treinamentos com o propósito de desenvolver os funcionários da rede. Em 1991 

houve a aquisição da CWL companhia de trem e aluguel de carro, além de 

gerenciamento de restaurantes e agências de viagens (ACCOR, 2007).  

Novas aquisições são realizadas nos anos seguintes, o que aumenta a 

diversidade de bandeiras que compõem o portfólio da rede Accor, constituindo 

hoje um total de 20 bandeiras (Quadro 2). 
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Quadro 2: Portfólio de bandeiras de hotéis da Rede Accor por categoria de serviço. 

CATEGORIA BANDEIRA HOTÉIS QUARTOS PAÍSES 

Luxo & Upscale 

 

Raffles 11 1.927 10 

Sofitel Legend 5 874 5 

SO Sofitel 4 540 3 

Sofitel 120 30.318 41 

Fairmont 74 29.238 22 

M Gallery 88 8.916 24 

Pullman 119 35.217 32 

Swissôtel 31 11.993 16 

Grand Mercure 41 9.120 11 

Midscale 

The Sebel 26 1.766 3 

25h Hotel 9 1.182 3 

Novotel 480 93.147 59 

Mercure 747 95.894 55 

Adagio 101 11.490 11 

Mama Shelter 6 677 3 

Econômico 

Ibis 1.088 138.741 65 

Ibis Styles 367 36.144 36 

Ibis Budget 570 55.516 17 

Joe Joe 50 15.000 10 

Hotel F1 237 17.864 1 

Fonte: ACCOR, 2016. 
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Como pôde ser observado no quadro 2, as 20 bandeiras que compõem 

o portfólio da Accor Hospitality estão divididas nos seguintes níveis de serviços: 

Luxo & Upscale, Midscale e Econômico. A principal diferença entre as categorias 

são os serviços oferecidos pelos hotéis, podendo ser padronizado ou 

despadronizado, o que vai de acordo com a região que o hotel está localizado. 

 

3.2 A FAMÍLIA IBIS 

 

O Ibis é uma bandeira de hotéis da rede Accor do segmento econômico 

que, ao longo dos anos, veio crescendo até se tornar uma das líderes. Por esse 

motivo, no ano de 2011 anunciou o surgimento da Família Ibis (Quadro 3), um 

mega branding, constituída pelo Hotel Ibis tradicionalmente conhecido, o Ibis 

Budget (antigo Etap e Formule 1) e o Ibis Styles (antigo All Season) (ACCOR, 

2016).  

 

Quadro 3: Transições de bandeira para a formação da Família Ibis. 

Ibis Ibis 

Formule 1 / Etap Ibis Budget 

All Seasons Ibis Styles 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Essa mudança leva o nome de “Família Ibis” por este ser o de maior 

reconhecimento internacional, desta forma ela se reposiciona no mercado para 

poder captar ainda mais viajantes de todo mundo, que já conhecem sua marca. 

Os três hotéis possuem características muito específicas, apresentadas 

anteriormente que, ao longo do tempo, garantiram o crescimento da rede. 
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Figura 1: Logos dos hotéis Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget. 

 

Fonte: Hotelier News, 2017.7 

 

Segundo informações contidas no website8 da rede Accor (2017), os 

hotéis Ibis e Ibis Budget são do segmento econômico padronizado, já o Ibis 

Styles é um hotel despadronizado neste segmento, isso significa que cada 

unidade desta marca terá adaptações singulares de acordo com a região ou 

localidade. 

A Família Ibis conta com hoje com mais de 2000 hotéis; mais de 50% 

está concentrado no continente europeu; cerca de 175 hotéis estão localizados 

na América do Sul, além do Brasil há hotéis da família na Argentina, Chile, 

Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai (ACCORHOTELS, 2017). 

A missão da Accor é de proporcionar: 

 

Na sua rede internacional de hotéis econômicos experiências 
inovadoras, ambiente confortável e descontraído, para clientes que 
buscam simplicidade, modernidade e bem-estar, visando a satisfação 
dos colaboradores, investidores e crescimento sustentável, tendo em 
conta a concorrência (ACCOR 2017). 

 

Na missão são apresentados os três pilares da rede: a simplicidade, o 

que ressalta por ser uma rede econômica; a modernidade para atrair os clientes 

e bem-estar, que é um dos fatores primordiais de um hotel. 

  

                                                           
7 Disponível em: < http://hoteliernews.com.br/uploads/2012/11/ibis-logos.jpg>. Acessado em: 29 
abr.2017 
8 Site oficial da rede. Disponível em: <http://www.accorhotels.com>. Acesso em: 25 jun. 2017. 
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3.3 TALENTO & CULTURA 

 

T&C é o nome dado ao antigo departamento de recursos humanos da 

rede Accor. Desde janeiro de 2016 passou a ser chamado por este nome, a 

transição ocorreu junto com a entrada de Arantxa Balson9 (Chief Talent & 

Cultura) no comitê executivos.  

A transição de nome veio com a “promessa de reconhecer o valor de 

cada pessoa e o talento que eles trazem para a rede e torná-los uma parte 

proativa de seu próprio desenvolvimento” (ACCOR, 2017). 

O departamento é responsável por todas as atividades de gestão de 

pessoas, são 250.000 funcionários espalhados por todo os hotéis da rede, sendo 

45% mulheres e 55% homens, mais da metade dos funcionários faz parte da 

geração Y 10(ACCOR, 2017). 

De acordo com as estratégias da rede, o departamento de T&C tem a 

missão de alinhar a cultura organizacional com todos os colaboradores, 

implantar e desenvolver políticas de inclusão da diversidade e garantir e respeitar 

o cumprimento das regras para um recrutamento sério (ACCOR, 2017). 

  

                                                           
9 Aramtxa Balson. Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/arantxa-balson-

8a85933/?ppe=1>. Acesso em: 29 mai. 2017. 
10 Geração de pessoas nascidas a partir dos anos 80. Pessoas desta geração são concorridas 

no mercado pois são bastante inovadores, competitivas e imediatas (GIL, 2014) 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho e a partir das análises realizadas, quais foram 

os resultados obtidos pelo autor. 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

A partir da elaboração da revisão bibliografia acerca do tema, foi possível 

notar que, ao longo do tempo, foram surgindo novos modelos no campo de 

gestão de pessoas. A escolha do departamento de T&C da rede Accor decorreu 

da participação do autor entre outubro de 2016 e julho de 2017, como voluntário 

do projeto de pesquisa Fluxo dos Trabalhadores na Hotelaria11”da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) localizado em Niterói – Rio de Janeiro, coordenado 

pelo Prof. Dr. Aguinaldo Cesar Fratucci que é professor da instituição e 

coordenador do curso de Mestrado em Turismo da faculdade. 

Esse projeto de pesquisa tem como finalidade a elaboração de um 

modelo metodológico para mapear o fluxo realizado pelos trabalhadores do setor 

hoteleiro, considerado um dos agentes sociais do fenômeno turístico, desta 

forma poderá ser analisado qual parcela do território é ocupado pelo trabalhador 

e o fluxo realizado por ele. 

O projeto conta com professores pesquisadores, alunos bolsistas e 

voluntários de nível de graduação e mestrados e é financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os encontros são 

realizados regularmente nas dependências da Universidades para os debates 

do tema para a criação da metodologia do projeto. 

No andamento do projeto, foi realizado um acordo de parceria entre a 

rede Accor e a Faculdade de Turismo e Hotelaria (FTH). Por meio deste acordo, 

foi definido que a marca Ibis (categoria econômica da rede Accor) seria o objeto 

                                                           
11 Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9358486419640438>. Acesso em: 21 

jun. 2017. 
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para a realização do dos estudos. Vale ressaltar que as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo foram escolhidas para a aplicação da pesquisa. 

No âmbito do projeto, foram elaborados roteiros semiestruturados de 

entrevista que serviram de elementos para o autor alcançar o objetivo geral deste 

trabalho. Sendo assim, adotou-se o método qualitativo e a pesquisa foi do tipo 

exploratória, com a finalidade de apurar sobre o assunto central do objeto de 

estudo, no caso desse trabalho, a gestão de pessoas no ambiente hoteleiro. 

Para compreender mais sobre o funcionamento da Accor, especialmente 

a marca Ibis, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

responsáveis do departamento por gestão de pessoas da rede (Talento & 

Cultura) e um gerente geral com atuação na rede Ibis na cidade do Rio de Janeiro 

(Quadro 4). 

A relação de entrevistados para a pesquisa foi: 

 

Quadro 4: Perfil dos entrevistados. 

CARGO FORMAÇÃO 
TEMPO DE 
EMPRESA 

Gerente de T&C da 
América Latina da rede 

Ibis 
Psicóloga 16 anos 

Analista de T&C da 
América Latina da Rede 

Ibis 
Turismóloga 10 anos 

Gerente Geral – Ibis 
Botafogo 

Advogado 18 anos 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Os roteiros foram compostos por três blocos de perguntas aos 

entrevistados: no primeiro bloco procurava-se conhecer um pouco mais sobre o 

profissional que estava respondendo a entrevista. As perguntas deste bloco são: 

nome; idade; formação acadêmica; tempo de rede Accor e um breve resumo do 

histórico profissional. 
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No segundo bloco, as perguntas abordavam o tema sobre a rede, a cultura 

organizacional, as diferentes marcas existentes e as diferenças entre elas. 

Por fim, o terceiro bloco foi composto por perguntas sobre os 

procedimentos e as atividades realizadas. Desta forma, optou-se por 

compreender como funciona a área de gestão de pessoas na rede, detalhando 

sobre os processos de recrutar, selecionar, remunerar e treinar e desenvolver. 

As entrevistas foram realizadas por professores e alunos participantes 

do projeto entre outubro de 2016 e maio de 2017 com duração média de 1h e 

30min. As entrevistas com a Gerente e Analista de T&C foram realizadas na 

sede da rede Accor em São Paulo, e a entrevista com Gerente geral aconteceu 

na unidade Ibis Botafogo. Todas as entrevistas foram gravadas, com autorização 

prévia dos participantes e transcritas posteriormente pelos alunos bolsistas e 

voluntários do projeto. 

As informações obtidas foram analisadas qualitativamente. Para melhor 

organização dos resultados para este estudo, o autor optou pela construção de 

categorias de análise que pudessem responder ao objetivo proposto neste 

trabalho. As categorias analisadas são referentes a mudança de nomenclatura 

no departamento de gestão de pessoas que a rede sofreu no ano de 2016, o 

modelo de descentralização nos processos de gestão de pessoas e o 

funcionamento dos subsistemas de gestão de pessoas nos hotéis Ibis. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados foi produzida com base nas entrevistas 

realizadas pelo projeto com os funcionários da rede Accor. É importante salientar 

que os nomes deles não serão mencionados, apenas os cargos ocupados. 

Foram criadas três categorias de análise: mudança de nomenclatura (de 

Recursos Humanos para T&C), descentralização da gestão de pessoas; e a 

aplicação dos subsistemas de gestão de pessoas na Família Ibis, funcionamento 

dos subsistemas de gestão de pessoas na rede Ibis. 
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4.2.1 Mudança de nomenclatura: de Recursos Humanos para Talento e 

Cultura  

 

A forma na qual é chamado o departamento que é responsável pelos 

funcionários de uma organização vem sofrendo alterações. De acordo com Gil 

(2016) a que vem ganhando mais apoio é o termo Gestão de Pessoas, 

principalmente nos livros de carácter didático, embora seja possível encontrar 

ainda a expressão Administração de Recursos Humanos. 

A área de Gestão de Pessoas nesta nova fase desempenha um papel 

estratégico nas empresas, e considera os funcionários como vantagem 

competitiva para as organizações (GIL, 2016). 

Na rede Accor a mudança para Talento e Cultura, ocorreu no ano de 

2016, alinhado a uma reestruturação estratégica global e a mudanças no comitê 

executivo na França (ACCOR, 2017). 

 

Cada vez mais a gente sente que o T&C está muito próximo realmente 
da estratégia da empresa e nessa parte de mudança de cultura. Não é 
só a cultura de serviços que está mudando, estão mudando as marcas, 
os negócios. É uma mudança de cultura do papel do gestor, desde a 
formação [...] até os processos de empowerment e de coaching. E a 
concepção de talento: para nós, todos os colaboradores são talentos 
(Gerente de T&C) 

 

As transformações no T&C estão acontecendo sutilmente com as 

estratégias da rede e, a partir dela, reestruturando os novos modelos de gestão 

de pessoas na Accor. Os processos de empowerment, por exemplo, como citado 

pela gerente do departamento, reduzem a interdependências e controles 

gerenciais dos seus funcionários. 

Para Gil (2016, p. 49), a adoção desse modelo “requer uma verdadeira 

revolução na organização, pois envolve uma das dimensões mais críticas nas 

organizações, que é a do poder”. 

Outro processo de GP que foi mencionado pela gerente que surgiu com 

as mudanças em T&C, é o coaching. Segundo Gil (2014) coaching é uma 

assessoria com propósito de auxiliar na reflexão e na tomada de decisões 

relativas a organização, ou seja, o Talento e Cultura ao assumir esse novo 
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modelo, irá ser responsável por direcionar as escolhas feitas de acordo com as 

estratégias da rede, no âmbito de seus funcionários. 

O coaching também está ligado a construção de carreira do profissional, 

como o desenvolvimento de lideranças que podem ser trabalhadas de maneira 

mais humanas por um coach (CHIAVENATO, 2016). 

Além disso, nesta nova fase o departamento incorpora a visão de 

parceria entre funcionários e a empresa, uma das premissas da gestão de 

pessoas. O T&C não “cuida só de recursos humanos [...] cuida de talentos” 

(Analista de T&C). 

Os talentos são considerados os principais “ativos”, nesse contexto, os 

funcionários não seriam mais recursos, mas fornecedores de conhecimento, 

habilidade de competência (CHIAVENATO, 2014). 

Porém os novos modelos que estão surgindo são criticados por alguns 

autores: 

 

Muitas grandes empresas, criam um ambiente frenético de 
implantação de novos sistemas e modelos, orientados para atender 
interesses específicos; enquanto questões substantivas de recursos 
humanos são relegadas a um segundo plano (WOOD JR.; TONELLI; 
COOKE, 2012). 

 

No atual contexto, Marras (2011) ressalta ainda que a preocupação na 

produção e na busca de resultados pode agravar um quadro de estresse nos 

trabalhadores. Portanto é necessário que os novos modelos de gestão de 

pessoas implementados nas empresas, além de estarem alinhados com a 

estratégia organizacional, precisam estar focados no bem-estar aos seus 

funcionários. 

A empresa não deve mudar sua nomenclatura por um simples modismo, 

a organização deve estar preparada para inovar ao adotar novos modelos pois, 

em alguns casos, as mudanças são meramente superficiais e não estão 

relacionadas a novas práticas de gestão de pessoas.  



51 
 

4.2.2 Descentralização da Gestão de Pessoas 

 

O departamento de Talento e Cultura da rede Accor fica localizado em 

uma matriz em São Paulo. De lá partem todas as instruções para os hotéis da 

rede, não só de T&C, mas de marketing e financeiro também. Este formato de 

matriz é adotado, pois podem concentrar departamentos importantes em um 

único local e reduzir custos para manutenção. 

A matriz está presente desde o início das operações da rede no Brasil. 

A escolha do Brasil para sediar essa matriz (que engloba América do Sul) 

aconteceu, segundo a Analista de T&C, pela razão do Brasil possuir o maior 

número de hotéis, em relação aos demais países da América Latina que a Accor 

está presente.  

Os hotéis do seguimento luxo e upscale da América do Sul, além de 

terem uma equipe em São Paulo, também possuem um departamento de gestão 

de pessoas fixo nas propriedades. No segmento midscale, irá depender do 

rácio13 de funcionários e o número de quartos de cada hotel. Já na categoria 

econômica, onde o Ibis está inserido, todo o departamento de T&C está 

concentrado em na sede. 

O departamento é composto por um diretor, que é responsável pelo T&C 

de todas as categorias da rede, uma gerente, uma coordenadora, uma 

assistente, uma analista e uma estagiária para toda a Família Ibis da América 

Latina, como é possível verificar na Figura 2:A condução das atividades da 

gestão de pessoas nos hotéis da rede Ibis é de responsabilidade dos gerentes 

de linhas, neste caso dos gerentes gerais e dos assistentes. 

 

No caso dos hotéis econômicos, quem cuida é a gerência em si e as 
chefias. O gerente, o subgerente e as demais chefias que conduzem 
esses processos (Gerente Geral). 

 

Este modelo de descentralização, segundo Chiavenato (2016), tem 

como objetivo diminuir os conflitos entre a gestão de pessoas e os executivos de 

                                                           
13 Relação de dois fatores, no caso da hotelaria o rácio de funcionário está relacionado ao 

número de quartos. 
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linhas nas decisões dos funcionários. É fundamental neste modelo que os 

responsáveis por disseminar os processos sejam devidamente treinados.  

Figura 2: Organograma do departamento de Talento & 
Cultura da América Latina – Família Ibis.  

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Para assumir essas responsabilidades os gerentes são capacitados para 

essa função. A Accor possui um programa de desenvolvimento interno, 

conhecido como Programa Trainee, nele os candidatos a futuro gerentes da rede 

passam por diversos treinamentos. 

A condução das atividades da gestão de pessoas nos hotéis da rede Ibis 

é de responsabilidade dos gerentes de linhas, neste caso dos gerentes gerais e 

dos assistentes. 

 

No caso dos hotéis econômicos, quem cuida é a gerência em si e as 
chefias. O gerente, o subgerente e as demais chefias que conduzem 
esses processos (Gerente Geral). 

 

Este modelo de descentralização, segundo Chiavenato (2016), tem 

como objetivo diminuir os conflitos entre a gestão de pessoas e os executivos de 
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linhas nas decisões dos funcionários. É fundamental neste modelo que os 

responsáveis por disseminar os processos sejam devidamente treinados.  

Para assumir essas responsabilidades os gerentes são capacitados para 

essa função. A Accor possui um programa de desenvolvimento interno, 

conhecido como Programa Trainee, nele os candidatos a futuro gerentes da rede 

passam por diversos treinamentos. 

A capacitação dos gerentes gerais e subgerentes na cadeia Ibis é 

intermediada por mentores entre 30 e 60 dias, em unidades a serem escolhidas 

pelo departamento de Talento e Cultura.  

A formação é bastante ampla para que o futuro gestor seja capaz de lidar 

com as tarefas desempenhadas pela gerencia do hotel. Entre os treinamentos 

designados para os gestores, está a “trilha de formação”, que é composta por 

capacitações em qualidade, operação e gestão de pessoas. 

Além de uma formação de qualidade, focada no operacional, estão 

conteúdos pertinentes a história da rede e a cultura organizacional, e todas as 

boas práticas do dia a dia para a operação do hotel. 

O conjunto de treinamentos na área de gestão de pessoas oferecido aos 

gerentes da rede Ibis são: Avaliação de Desempenho; Comunicação Verbal; 

Formação de Formadores; Leader Coaching; eSeleção de Talentos 

 

Os gerentes durante o processo de formação para ocupar o cargo de 
chefia, passam por uma bateria de treinamentos, dentre eles alguns 
são direcionados a gestão de pessoas, alguns deles são realizados 
online pelo Click Accor14 ou são oferecidos pela universidade 
corporativa15 da Accor (Gerente Geral). 

 

Já são mais de 15 anos que esse programa existe na rede, e ele é o 

principal responsável pela manutenção dos colaboradores na Accor. O Gerente 

Geral também menciona que além da sua formação para ocupar o cargo, os 

gerentes têm suportes online, pois podem acessar a intranet16 para obter 

informações necessárias para conduzirem procedimentos específicos à gestão 

                                                           
14 Plataforma de ensino a distância com treinamentos oferecidos aos colaboradores da rede 

Accor. 
15 Instituição de ensino de âmbito corporativo, responsável por criar, desenvolver e aplicar 
treinamentos. É denominada de Academia Accor. 
16 Sistema online utilizado para obter documentos, políticas e regras. 



54 
 

de pessoas, tais como: contratação; avaliação de desempenho do colaborador; 

motivação de equipe.  

Segundo a Gerente de T&C o principal papel do departamento é: 

 

Disponibilizar recursos, estimular e inspirar [...] os gerentes para que 
eles possam ser gerentes de recursos humanos nas unidades para 
facilitar o processo. 

 

De certa forma, o T&C exerce a principal função de apoio aos gestores 

dos hotéis da marca Ibis na execução das funções de gestão de pessoas. 

Tornando-se um consultor interno, o departamento ainda compartilha das 

mesmas estratégias e da cultura organizacional, mas não é responsável pela 

decisão final nas unidades dos hotéis. 

 

4.2.3 Aplicação dos subsistemas de gestão de pessoas na Família Ibis 

 

Como pôde ser observado ver anteriormente o T&C permite uma gestão 

descentralizada nos processos de Gestão de Pessoas. Será possível perceber 

com mais exatidão, no desenvolvimento desta subseção, a atuação dos gerentes 

gerais assumindo este papel. 

 

4.2.3.1 Desenvolvimento de carreira 

 

O atual gerente geral do hotel Ibis Botafogo relatou que iniciou sua 

carreira como recepcionista na rede Ibis, atuou com assistente administrativo, 

participou do programa de trainee, até ocupar a gerência geral de um hotel. 

O programa de trainee da rede Ibis é um programa de desenvolvimento 

gerencial. Segundo Marras (2011, p. 158): 

 

As empresas montam os programas de desenvolvimentos [...] para 
empregados que não estejam exercendo no momento nenhuma 
posição hierárquica na estrutura da empresa: pessoas interessantes 
do ponto de vista empresarial, com características pessoais e 
potenciais que estimulem a organização a investir no seu 
desenvolvimento para o futuro da empresa. 
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O trainee durante o período de um ano, um ano e meio, fica instalado 

em um hotel que será base para sua preparação, onde deverá completar um 

check-list para sua formação. 

Neste período o candidato passa por duas ou mais unidades, desta 

forma terá a oportunidade de conviver com realidades de hotéis de regiões 

diferentes. 

 

Depois ele (trainee) vai para uma unidade complementar, que é ideal 
que seja em outra cidade, para ele ver uma outra realidade, ter contato 
com outro gestor e com uma dinâmica de hotel diferente. Um hotel 
maior ou menor, hotéis com restaurante forte, outros com um 
(restaurante) tímido, hotéis que são distintos das capitais, entre outros 
(Gerente Geral). 

 

Um dos pré-requisitos para os funcionários que já estão na rede poder 

participar do programa de trainee é que ele tenha participado do Projeto Atores.  

Os funcionários podem se candidatar para este programa, ou pode partir 

da indicação dos gestores, que visualiza a potencialidades no candidato. 

Segundo Marras (2011, p. 159) “as empresas procuram detectar entre seus 

empregados os verdadeiros talentos”. 

Este projeto consiste na formação geral do funcionário em todas as 

áreas do hotel. Um funcionário torna-se um expert, ao concluir o check-list 

proposto para sua formação.  

Essas atividades são realizadas dentro do seu horário de trabalho e 

deverão ser acompanhadas pelo gerente e pelas chefias das áreas (no caso da 

governança, pela supervisora de andar; na manutenção, pelo supervisor de 

manutenção; e na cozinha, pelo chef) 

São pré-requisitos para participar do programa de trainee, curso superior 

em áreas relacionadas, e o inglês intermediário. Segundo Marras (2011), o curso 

universitário “deixou de ser um fator diferencial para ser algo obrigatório” e não 

considera a fluência do idioma primordial, mas “outros quesitos como 

inteligência, liderança, visão macro dos negócios, conhecimento de mercado 

etc.” 
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O programa de desenvolvimento gerencial será responsável para 

formação dos gerentes, ao concluir o programa, os gerentes terão como desafio 

o gerenciamento das unidades de hotéis. Parte do programa de desenvolvimento 

conta com treinamentos de formação de liderança e motivacionais, mas não há 

como mensurar a efetividade do desenvolvimento desta competência  

 

4.2.3.2 Recrutamento 

 

Utilização da plataforma AccorJobs17, possibilita a candidatura de 

pessoas de qualquer lugar a trabalhar na Rede Accor. Ao anunciar uma vaga no 

site, a vaga estará disponível para candidaturas internas e externas para então, 

ser realizado o processo seletivo. 

 

A gente não impede o gestor de utilizar alguma ferramenta externa 
para recrutamento e seleção, porém de acordo com a política, todas as 
vagas que surgirem na unidade o primeiro aproveitamento tem que se 
para o colaborador da unidade e tem que abrir a vaga no Accor Jobs 
(Analista de T&C) 

 

A candidatura interna irá depender de um aval do gerente geral da 

unidade, que deverá ser transparente com os candidatos informando a eles 

sobre a abertura da vaga e, se necessário, orientando os interessados que ainda 

não estão preparados a buscarem capacitação para pleitearem uma vaga em 

uma próxima oportunidade (Analista de T&C). 

Um modelo utilizado para preparação dos funcionários para ocuparem 

cargos em outros departamentos é o crosstraining. São treinamentos em que os 

colaboradores têm a possibilidade de atuar no cargo pretendido, por um 

determinado tempo. 

 

O colaborador de repente é atendente de AeB, e tem interesse de ir 
para recepção. Vamos deixar ele um tempinho treinando lá (recepção). 
E isso pode acontecer tanto dentro do hotel dele, como ele também 
pode ir para algum outro hotel (Analista de T&C). 

 

                                                           
17 Plataforma digital oficial da rede para disponibilizar vagas aberto em todo mundo  
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Os candidatos internos devem ter no mínimo um ano no seu atual cargo 

e terem completado treinamentos da sua Trilha da Formação18.  

A liberdade em utilizar outros meios de recrutamento permite os hotéis 

fazer o uso das agências de recrutamento e seleção para intermediar seus 

processos de atração de candidatos. Isso pode ocorrer em grandes cidades, 

“tanto em São Paulo, quanto no Rio [...] para ajudarem no processo de 

divulgação e, às vezes, também no próprio processo seletivo” (Gerente Geral)  

A opção de utilizar ou não uma agência de recrutamento vai depender 

muito do porte da unidade, pois as contratações desse serviço geram custos. 

Neste caso é possível perceber a participação do T&C, pois podem ser 

acionadas, como apoio aos processos de seleção, mas a decisão final é do 

gerente e subgerentes da unidade. 

A Analista de T&C, conta que as agências são normalmente contratadas 

em situações pontuais, como por exemplo a abertura de um hotel, em que a 

demanda de seleção é maior, já que os processos de abertura possuem prazos 

bastante curtos. 

 

O cronograma da abertura, além da seleção, envolve apresentação de 
documentações, exames médicos, abertura de conta em banco, [...] 
treinamentos, workshop (Gerente Geral).  

 

Por ser considerado um processo importante, as agências de 

recrutamento e seleção podem ser utilizadas de forma estratégica pois envia aos 

gerentes gerais os candidatos já “peneirados dentro do perfil” do cargo”, 

reduzindo o tempo de contratação.  

Para os cargos de liderança, além das agências, são utilizados os 

headhunters. O gerente geral do hotel Ibis Botafogo explica como funciona esse 

processo: 

 

Ele pede o perfil, qual a descrição do cargo que aquele candidato vai 
ter que cumprir, o job description19 dele, e qual ao nível salarial que 
você quer pagar, os benefícios para ele poder apresentar aos 
candidatos (Gerente Geral). 

                                                           
1818 Programa de treinamentos básicos da rede. 
19 Descrição do cargo. 
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Segundo Marras (2011, p.62) os headhunters “agem somente com 
cargos do topo da pirâmide organizacional ou em casos muito especiais, com 
profissionais extremamente difíceis de serem localizados”. 

Com avanço da internet, muitas empresas vêm adotando a seleção por 

meios digitais, principalmente nas redes sociais. Para Gil (2016, p119), desta 

forma “os recrutadores têm acesso direto as informações dos candidatos de 

diferentes locais com custos praticamente zero. Uma das redes sociais citadas 

pelo autor foi o Linkedin, criada justamente com este propósito. 

Em entrevista com o gerente geral, ele comenta sobre o uso da rede 

social Facebook: “quando surge uma vaga, tem um grupo de vagas bastante 

utilizado aqui no Rio, chamado Vagas Hotelaria RJ”. A utilização de outros meios 

de recrutamento não é reprimida pelo departamento de T&C, mas é uma regra 

geral que as vagas também sejam abertas no Accor Jobs. 

A indicação de amigos também é um modelo utilizado pelo Ibis para 

recrutamento. Segundo Gil (2016) esse modelo é adotado por ser considerado 

econômico e por atrair pessoas predispostas a aceitar o ambiente de trabalho.  

Na rede Ibis o nome do programa de indicações de funcionários se 

chama “Quem indica amigo é”. “Se o colaborado conhece alguém, ele pode 

indicá-lo e ser bonificado por isso” (Gerente de T&C). Se o candidato indicado 

for contratado e for aprovado no período de experiencia, ele recebe a quantia de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Esse programa também está aberto as indicações 

de gerente, subgerente ou um trainee, sendo que neste caso a bonificação é de 

R$ 600,00 (seiscentos reais). 

O que se percebe é que as indicações de amigos e as redes sociais são 

duas formas encontradas pelos gestores, em casos de abertura de vagas 

isoladas, para recrutar seus funcionários, desta forma não são gerados custos 

de intermediários e reduzem as burocracias necessárias impostas pela matriz. A 

descentralização neste caso é um fator positivo, pois permite aos gerentes 

flexibilizar a condução de seus processos, a fim de manter sua equipe completa 

e nunca desfalcada pelo turnover. 
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4.2.3.3 Seleção 

 

Segundo Marras (2011) o processo de seleção tem a “finalidade de 

escolher, sob metodologia específica, candidatos a emprego, para o 

atendimento das necessidades internas (p. 65)”. 

Anteriormente, esta etapa era exclusivamente designada aos gerentes 

de pessoas, no entanto, atualmente tem sido transferida para os gerentes 

imediatos (GIL, 2016). No caso dos gerentes dos hotéis Ibis, eles assumem total 

responsabilidade desta função. Porém, existem alguns parâmetros a serem 

seguidos no procedimento de triagem dos candidatos, o auxilio está 

principalmente disponível na intranet. 

Para Marras (2011), este subsistema é composto de dois instrumentos: 

além das entrevista de seleção, os testes diversos de aferição são importantes 

para a seleção. Os testes têm o principal interesse de verificar a veracidade da 

capacidade de um candidato para uma determinada vaga. Além disso, podem 

ser práticos, situacionais, psicológicos ou grafológicos. As diretrizes seguidas 

referentes a testes de aferição na rede Ibis são comentadas a seguir: 

 

Dentro da política existem algumas ideias de dinâmicas que você pode 
aplicar, ou alguns testes específicos de comportamento. Para a 
manutenção existe um teste específico de conhecimento técnico que a 
gente aplica e tem o gabarito para vermos as notas, para pelo menos 
fazer uma triagem daquele candidato. [...] Entre um candidato que não 
tem conhecimento nenhum e um outro que já possui algum 
conhecimento, você já consegue fazer um direcionamento de escolha 
a partir dali (Gerente Geral). 

 

Em continuidade, o gerente geral, mencionou que durante a seleção, o 

candidato preenche um formulário intitulado como ficha de proposta, no qual ele 

informa todos os seus dados e, posteriormente, após ser anexado ao currículo, 

são realizados os testes específicos para cada área. 

Os gerentes gerais durante o programa trainee recebem no decorrer dos 

treinamentos de formação, orientações de roteiros de seleção pré-estruturados 

pela rede como: “formas de quebrar o gelo, sobre o histórico, de checar possíveis 

incongruências no que ele (candidato) falou com o que ele escreveu. ” (Gerente 

Geral). 
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Gil (2014, p113) reforça a necessidade da capacitação: 

 

É natural que nas organizações onde gerente e chefes passam a 
assumir essas novas responsabilidades, sem a devida capacitação, 
sejam cometidos erros na contratação de pessoas. Verifica-se que nem 
sempre eles utilizam adequadamente as fontes de recrutamento, o que 
acaba por reduzir o número de candidatos. Muitas vezes selecionam 
exclusivamente com base no currículo, eliminando candidatos com boa 
potencialidade. Ou, então utilizam a entrevista de maneira imperfeita, 
deixando de obter informações relevantes. 

 

No modelo utilizado pela rede Ibis, além de existir uma formação geral 

sobre seleção, eles têm acesso as informações e diretrizes referente ao assunto 

diretamente pelo site oficial da rede a intranet.  

Uma nova tendência apresentada pela Gerente de T&C está associada 

aos avanços tecnológicos, pois estes também influenciaram nos processos de 

seleção. Nessa perspectiva, a Gerente de T&C comentou sobre uma nova 

dinâmica de grupo realizada: 

 

Tem vídeos, por exemplo, a gente está recrutando uma camareira, 
então tem um vídeo de uma arrumadeira falando de como é a rotina 
dela. [...] A primeira fase da dinâmica é realizada em um parque o 
candidato já envia um vídeo, falando porque ele deve ser contratado. 
[...] Em Osasco, foi na própria USP20, ao ar livre onde a gente já 
começa a colocar os valores da marca, eles colocam tipo uma camiseta 
para algumas atividades e há balões com o logo. A ideia é que ele já 
entre para a empresa familiarizado com a cultura (Gerente de T&C). 

 

As dinâmicas de grupos ocorrem em uma sala, sob a coordenação de 

um profissional especializado onde são executados testes situacionais. Esta 

nova tendência, apresentada pela Gerente de T&C, traz novas características as 

dinâmicas de grupos, pois são realizadas em ambientes abertos, além de 

mergulhar os candidatos na cultura organizacional.  

A seleção de candidatos pode considerar um ou mais modelos até a 

decisão final, mas, segundo Gil (2014) e Marras (2011), a entrevista é 

inquestionavelmente a mais importante ferramenta disponível para seleção de 

                                                           
20 Universidade de São Paulo 
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pessoal, tal afirmação é corroborada pelo Gerente Geral da rede Ibis no seguinte 

trecho: 

 

A entrevista final é o momento mais rico e importante da decisão, 
porque é ali que você vai tirar a prova da dúvida que você tem de 
contratar aquele candidato e de você conseguir ver nos olhos dele se 
ele está sendo sincero com as afirmações que ele faz e se ele passa 
uma confiança de tudo que ele falou, se realmente ele vai conseguir 
executar (Gerente Geral). 

 

Esse momento da verdade é primordial para a tomada de decisão na 

escolha do candidato adequado para ocupar a vaga. De certa forma, não há 

como ter certeza da eficiência da escolha realizada pelo gestor, mas é primordial 

que ele seja submetido a treinamentos que estimule a percepção e a avaliação 

referente aos candidatos.  

 

4.2.3.4 Avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho foi outro processo identificado no Ibis. Um 

dos formatos utilizados pela rede Ibis ocorre durante o workshop realizado antes 

da abertura do hotel. 

 

Nesta atividade metade dos funcionários se hospedam e a outra 
metade utiliza do serviço, no dia seguinte os papeis se invertem 
(Gerente Geral). 

 

Em período de soft opening21 os funcionários participam de uma oficina, 

que consiste em se hospedar no hotel por uma noite utilizando de todos os 

serviços e na noite seguinte avaliar como foi a estada. As avaliações do serviço 

realizadas pelos clientes internos servem para buscar as melhorias necessárias 

na operação do hotel, antes dos hóspedes virem. As avaliações de desempenho 

podem ser realizadas tanto por outros colaboradores, quanto pelos clientes. 

Segundo Gil (2014, p.174.):  

                                                           
21 Período de pré-abertura do hotel que são realizados treinamentos e oficinas. 
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É cada vez mais frequente a avaliação, tanto pelos clientes internos, 
quanto pelos externo a organização. Em empresas comercias e de 
prestação de serviço é comum a avaliação do desempenho dos 
funcionários logo após a finalização do atendimento, mediante 
questionários respondidos de próprio punho ou registrados 
eletronicamente. A adoção desse procedimento vincula-se geralmente 
à implantação de programas de controle de qualidades. 

 

Cada vez mais, as avaliações dos hóspedes são consideradas fatores 

importantes para a qualidade do serviço. Atualmente há sites destinados aos 

clientes, para que comentem suas experiências em um estabelecimento 

hoteleiro, como o TripAdvisor22.  

Como uma das regras, não é possível fazer comentários com nomes de 

funcionários, portanto o site não pode ser uma ferramenta para avaliação de 

desempenho dos colaboradores.  

Outro fator criticado por Gil (2014) é a avaliação limitada a um dia. De 

acordo com o autor, a avaliação de desempenho deve ser realizada de forma 

contínua. No caso do workshop realizado nos hotéis em abertura da rede Ibis, a 

avaliação pode ser considerada superficial e sem parâmetros. 

O desempenho do funcionário na operação do hotel depende de outros 

fatores. Além da avaliação de desempenho ser de extrema importância, segundo 

Gil (2014, p.169), “é um dos meios mais poderosos de que as organizações 

dispõem, não apenas para aumentar a produtividade, mas para facilitar os 

alcances de suas metas estratégicas.  

Na pesquisa, foi observado que, com relação a este subsistema de 

gestão de pessoas, o gerente dos hotéis Ibis não tem muita autonomia de 

mudança em relação as diretrizes estabelecidas pela matriz.  

 

É mais difícil ele ter autonomia porque isso para gente, a avaliação e 
feedback é uma fortaleza. É mais que uma prática da família Ibis, é 
uma política da Accor, então tem um motivo para isso. Para que a gente 
consiga chegar nos colaboradores da Accor, a gente precisa receber o 
feedback. Então é uma meta para o gestor que ele avalie a equipe dele 
[...] e vai valer um peso muito grande se ele vai receber o aumento dele 
ou não. (Analista de T&C).  

                                                           
22 TripAdvisor. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
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A este modelo imposto pelo departamento de T&C, há algumas críticas, 

como aborda Gil (2014, p. 170): 

 

Embora a avaliação de desempenho possa servir a inúmeros 
propósitos, nem sempre as organizações definem com clareza seus 
objetivos. Para muitos avaliadores, o preenchimento dos formulários 
visa apenas satisfazer a área de recursos humanos, pois não 
conseguem perceber consequências concretas, tais como programas 
de treinamento, remanejamentos, promoções. 

 

Assim, entende-se que os métodos impostos pela rede podem dificultar 

as principais necessidades de desenvolvimento dos seus funcionários. Por se 

tratar de um modelo fechado e que os gerentes devem cumprir para alcançarem 

suas metas, as avaliações de desempenho realizadas podem deixar algumas 

lacunas. 

Segundo Marras (2011, p. 174) “torna-se importante pensar num 

programa de avaliação de desempenho que além de cumprir os objetivos [...] 

encontre um campo fértil para aproximar e fortalecer”. 

Portanto, percebe-se que as avaliações são realizadas por intermédio 

dos gestores das unidades, no entanto, são constituídas pelo T&C da rede. Com 

isso, o gerente tem que estar apto para realizar a avaliação e desempenho e ter 

abertura para modificar os critérios de avaliação com a finalidade de obter o 

melhor resultado operacional para sua unidade. 

 

4.2.3.5 Recompensas e benefícios 

 

Neste último subsistema ocorrerá a abordagem sobre as políticas 

adotadas pela rede Ibis referente a recompensas e benefícios. Este processo 

pode ser considerado um fator de atratividade de candidatos e motivação dos 

funcionários (CHIAVENATO, 2014). 

Segundo os autores Chiavenato (2016), Gil (2016) e Tanke (2013) novos 

modelos estão surgindo nas formas de recompensar pessoas. Anteriormente, os 

salários eram definidos por modelos que relacionavam o salário ao cargo 

ocupado, atualmente as recompensas são baseadas por desempenho. 
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Muitos desses programas têm por fundamento basear a remuneração 
no nível de desempenho de cada pessoa consegue com o valor desse 
nível para o sucesso global para o sucesso global do empreendimento 
de Hospitalidade (TANKE, 2013, p. 349). 

 

Uma das políticas adotadas pela rede Ibis é o programa de participação 

nos resultados (PPR). Neste programa, os funcionários são remunerados 

financeiramente de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas 

anteriormente pelas unidades, o valor da remuneração paga vai variar de acordo 

com o cargo.  

Segundo Gil (2014, p. 207) ao adotar este modelo de remuneração as 

empresas esperam o “aumento da produtividade, diminuição do desperdício, 

melhora na qualidade de prestação de serviço e colaboração mútua”. 

Destaca-se que neste caso, o programa de remuneração na participação 

nos lucros é complementar ao salário. Vale mencionar que a composição dos 

salários não foi discutida em entrevistas. 

A rede também adota dois modelos de remuneração baseados em 

habilidades e em competências. Entende-se por habilidade a capacidade de 

desempenhar e compreender os papéis necessários para o andamento nos 

processos da empresas e competência quando o conjunto de habilidades e 

conhecimentos agregam a organização (GIL, 2016). 

Os hotéis Ibis elegem quadrimestralmente um colaborador como 

destaque e todo funcionário que completa dez anos de empresa recebe o 

reconhecimento da rede. Em ambos reconhecimentos são efetuadas 

remunerações em quantias complementares ao salário. 

Com relação aos benefícios, o gerente geral não tem autonomia para 

alterar as condições dos programas aplicados. Muitos desses programas são 

acordos realizado pela Accor e administrados pela própria matriz ou acordos 

feitos junto ao Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato da Hotelaria. 

Os programas de benefícios da rede Accor que são aplicados nos hotéis 

Ibis são: plano de saúde, plano dentário, vale transporte, alimentação no local, 

entre outros. 
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Além disso a rede tem convênios com universidades e faculdades. E 

para os funcionários que estão participando do Projeto Atores, o hotel pode 

subsidiar até 80% do valor do curso de idiomas, pois é um pré-requisito para a 

inscrição do Programa Trainee. 

Uma das recompensas não financeiras utilizadas pelo Ibis são as 

celebrações: 

 

Em questão de festas, a gente tem uma. A gente fala que mesmo na 
crise tem que comemorar. Mas isso não é uma política, isso está meio 
que embutido na cultura dos gestores. [...]. É uma decisão do gestor, 
mas é uma recomendação inclusive do nosso CEO, que não deixe de 
comemorar (Analista de T&C).  

 

Segundo o gerente geral a realização das comemorações irá depender 

dos recursos de cada unidade. Alguns exemplos de festas são as celebrações 

aniversariantes, realizadas uma vez por mês, e festas em datas especiais como 

fim de ano, festa junina e páscoa. 

Os exemplos citados de remuneração e benefícios devem ser atraentes 

para poder manter os colaboradores motivados. A remuneração feita com base 

nos lucros deve ser clara, para melhor compreensão do funcionário, de forma 

que auxilie no objetivo geral do hotel. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos nas entrevistas, comparados às 

pesquisas bibliográficas, foi possível apresentar o crescimento e a importância 

que o departamento de Gestão de Pessoas exerce na rede Accor. 

A princípio, foi necessário compreender a importância deste 

departamento para empreendimentos hoteleiros. Os hotéis como prestadores de 

serviços são dependentes de fatores humanos para a sua produção. Os 

funcionários tornam-se elementos chave na qualidade do serviço oferecido e, 

cada vez mais, com o crescimento da padronização imposta pelas redes 

hoteleiras, a exigência de desempenho se intensifica.  

Por esse motivo, a gestão de pessoas torna-se um dos fatores 

responsáveis pela efetividade do serviço. Portanto, é uma área que deve 

promover treinamentos que atendam às necessidades da rede e, além disso, 

realizar recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, e criar programas de 

recompensas, ou seja, procedimentos que atendam especialmente às 

expectativas e necessidades dos funcionários.  

Por intermédio de um levantamento histórico, pôde ser analisada a 

evolução da gestão de pessoas. Atualmente os funcionários são considerados 

como ativos da empresa, pois são fornecedores de habilidades e experiências, 

o que pode ser considerado vantagem competitiva sustentável.  

Toda essa mudança, implica em novas tendências, que devem passar de 

modismo empresarias, para uma busca de novos modelos que atendam as 

estratégias das empresas e o bem-estar do funcionário. 

Um dos modelos encontrados foi a descentralização da gestão de 

pessoas, que permite a redução da burocratização dos processos e aumenta a 

agilidade nas tomadas de decisões. Dessa forma, todos os gestores tornam-se 

responsáveis pelos processos de gestão de pessoas nas empresas.  

Sendo assim, cabe aos departamentos de gestão de pessoas a condução 

dos processos apenas como consultor interno, o que lhe permite maior atuação 

no campo estratégico nas empresas. 
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Ao observar a pesquisa realizada na rede Ibis, foi possível perceber que 

as transformações que ocorreram durante a evolução da gestão de pessoas 

estiveram presentes no departamento de T&C. 

O departamento em questão, é o responsável por todos os hotéis da 

cadeia econômica da América Latina e fica localizado em uma matriz. Neste 

modelo concentrado em um único lugar, a rede pode promover estratégias 

conjuntas a outros departamentos e, principalmente, reduzir custos 

operacionais. 

O T&C também deve preparar os gerentes nos processos de formação de 

trainee, por meio de capacitação e treinamento para que futuramente esses 

talentos possam assumir as diversas responsabilidades de gestão de pessoas, 

já que a bandeira Ibis não conta com um profissional desta área nas suas 

unidades. 

Um fator negativo nas questões de desenvolvimento dos subsistemas de 

gestão de pessoas pelos gerentes de unidades, é a falta de autonomia em alguns 

casos. Com isso, a matriz do T&C torna-se responsável por algumas diretrizes. 

A este fator não permite a flexibilidade nos processos de acordo com as variáveis 

existentes em cada hotel. 

Nos processos de recrutamento e seleção é possível perceber maior 

autonomia gerencial e menor interferência da matriz, este fato deve-se a um 

cumprimento de uma necessidade pontual das unidades que é a contratação 

rápida e eficaz. Portanto, cabe ao gerente geral adotar as melhores ferramentas 

que permitam escolher um candidato para compor sua equipe e que atenda às 

necessidades rotineiras do hotel. 

No processo de desenvolvimento de carreira há um benefício na 

centralização dos processos. Desta forma, ocorre uma padronização nos 

programas de formação como, por exemplo, o “Programa Trainee”. Esse fator 

pode estabelecer oportunidades equivalentes a candidatos ao programa. 

Já nos subsistemas de avaliação de desempenho e recompensas ainda 

existem muitas restrições para intervenções realizadas pelo gerente geral. O 

mesmo deve seguir as regras estabelecidas que, nestes casos, são superiores 

à matriz, ou seja, diretrizes da própria rede Accor. 



68 
 

De certa forma, pode-se concluir que o objetivo geral do presente trabalho, 

bem como seus objetivos específicos foram sanados. No entanto observam-se 

algumas lacunas que poderão ser preenchidas em futuros trabalhos. Como 

exemplo, utilizar a mesma análise deste projeto em outras redes de hotéis além 

de expandir o público entrevistado (funcionários operacionais) e, 

consequentemente, elaborar uma análise comparativa.  

Esta comparação teria como finalidade compreender métodos utilizados 

no mercado de hotelaria e perceber se há algum tipo de padronização na 

aplicação dos modelos de gestão de pessoas e confrontar a diretrizes dos hotéis 

com a percepção do funcionário, com a finalidade de verificar a aplicabilidade na 

introdução de novos modelos é realmente benéfica para os trabalhadores. 
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