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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo geral investigar a atuação do setor de gestão de 
pessoas dos empreendimentos hoteleiros localizados na Ilha de Paquetá. Sendo 
assim, foi realizada uma pesquisa teórica-empírica, de caráter qualitativo, na qual fez 
uso, como meio de coleta de dados, de entrevistas semiestruturadas com gerentes ou 
proprietários de meios de hospedagem na Ilha de Paquetá, bairro do Rio de Janeiro. 
Posteriormente à aplicação, transcrição e análise das entrevistas, os dados coletados 
foram separados em cinco blocos: a empresa “familiar”, seleção por indicação, 
aprendendo na vivência, a observação constante como avaliação e garantia de 
retorno. Após a análise crítica, constatou-se que os empreendimentos em estudo 
realizam os processos da área de gestão de pessoas de forma amadora e, que muitas 
vezes, os processos de gestão de pessoas acontecem sem que o gestor se dê conta 
de que eles estão ocorrendo. Geralmente, isso ocorre pelo fato dos empreendimentos 
não possuírem um setor específico ou até mesmo um profissional especializado na 
área. 
 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Ilha de Paquetá. Meios de Hospedagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate people´s management of hotel developments located on 
the Island of Paquetá. Thus, a theoretical-empirical research was carried out, with a 
qualitative study, in which it was used, as a means of collecting data, semi-structured 
interviews with managers or owners of hotels/hostels located in the Island of Paquetá, 
district of Rio de Janeiro. After the application, transcript and interview analysis, the 
data collected were split in five blocks: the "familiar" company, selection by indication, 
learning from experience, and Constant observation as evaluation and guarantee of 
return. After analysis, it was found that the projects under study carried out the 
processes of people management in an amateurish way and that many times the 
processes happen without the manager having any idea they are occurring. Generally, 
this is due to the fact these properties don’t have a specific sector or even a 
professional specializing in the field.  

Key words: People Management. Island of Paquetá. Lodging Facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Mapa das 12 praias da Ilha de Paquetá. .................................................... 38 

Figura 2 - Foto da tradicional charrete da Ilha de Paquetá. ...................................... 42 

Figura 3 - Foto da charrete elétrica. Substituta da charrete tradicional. .................... 42 

Figura 4 - Capela de São Roque. .............................................................................. 44 

Figura 5 - Mirante do Morro da Cruz. ........................................................................ 45 

Figura 6 - Praia José Bonifácio. ................................................................................ 46 

Figura 7 - Apropriação inadequada e desordenada do morro. .................................. 49 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

1 GESTÃO DE PESSOAS .................................................................................... 13 

1.1 CONCEITO .................................................................................................. 13 

1.2 HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS .............. 14 

1.3 FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS ................. 17 

1.3.1 Recrutamento e seleção ..................................................................... 17 

1.3.2 Recompensas ...................................................................................... 22 

1.3.3 Treinamento e desenvolvimento ........................................................ 23 

1.3.4 Avaliação de desempenho .................................................................. 28 

1.4 IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O TURISMO

 30 

2 A ILHA DE PAQUETÁ ....................................................................................... 36 

2.1 VISÃO HISTÓRICA ...................................................................................... 36 

2.2 PANORAMA ATUAL .................................................................................... 38 

2.3 POTENCIAL TURÍSTICO ............................................................................. 40 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................................................... 52 

3.1 A EMPRESA “FAMILIAR” ............................................................................ 53 

3.2 SELEÇÃO POR INDICAÇÃO ....................................................................... 55 

3.3 APRENDENDO NA VIVÊNCIA .................................................................... 57 

3.4 A OBSERVAÇÃO CONSTANTE COMO AVALIAÇÃO ................................ 59 

3.5 GARANTIA DE RETORNO .......................................................................... 59 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 62 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 65 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA .......................................................... 68 

1° BLOCO: O ENTREVISTADO E A EMPRESA ................................................... 68 

2° BLOCO: PERGUNTAS RELACIONADAS ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA 

ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS ....................................................................... 68 

 



11 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Paquetá é um lugar que parece mais cidade de interior, tem um movimento 

próprio pelo seu isolamento geográfico e a sua história começou quando o Rio de 

Janeiro nem era uma cidade. O bucolismo é uma característica bem marcante do 

local. O turismo na Ilha é antigo, vem da época ainda do Brasil colônia.  

O potencial turístico da Ilha de Paquetá pode ser observado a partir de diversos 

fatores, principalmente pela variedade de atrativos naturais e culturais peculiares, que 

são capazes de atrair diversos visitantes.  

O interesse em pesquisar sobre a Ilha de Paquetá surgiu quando a autora fez 

uma visita à localidade com o propósito de realizar uma pesquisa de campo para a 

disciplina de Gestão de Destinos Turísticos II, do curso de Turismo da UFF, em que 

nessa atividade, os alunos, em grupos, tinham que fazer um diagnóstico sobre a atual 

realidade de Paquetá e elaborar uma proposta de projeto de desenvolvimento turístico 

para o local.  

Sua curiosidade pela Ilha foi aumentando à medida que ia escutando histórias 

contadas por sua mãe, Maria Luiza Ventura Nyaradi, sobre finais de semanas 

maravilhosos naquela localidade. Ela dizia que lá era um lugar muito calmo, limpo, 

com praias belíssimas e com enormes casas de veraneio. Logo, ao pensar em seu 

trabalho de conclusão de curso, a autora juntou três interesses: a Ilha de Paquetá, 

turismo e gestão de pessoas.  

Para que o turismo prospere em qualquer destino, é preciso que a oferta de 

serviços seja adequada ao perfil do turista desejado. Dentre esses serviços 

encontram-se os meios de hospedagem que podem fazer da estada das pessoas um 

momento inesquecível por ter sido muito formidável ou por ter frustrado as 

expectativas. 

O sucesso ou fracasso de um meio de hospedagem pode estar atrelado à 

maneira como se conduz a gestão de pessoas. Assim, chegou-se à seguinte questão 

norteadora: Como é a gestão dos empreendimentos hoteleiros localizados na Ilha de 

Paquetá, especialmente no que diz respeito à atuação do setor de gestão de pessoas? 

Como suposição de resposta poder-se-ia hipotetizar que os empreendimentos 
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hoteleiros da Ilha Paquetá são gerenciados de forma amadora, principalmente com 

relação ao setor de gestão de pessoas.  

Nota-se, que atualmente, a função do departamento de gestão de pessoas é 

fundamental para a qualidade dos serviços em qualquer área em que a organização 

atue. É indispensável que o profissional atuante no setor de turismo seja competente 

e tenha habilidades para prestar um trabalho de qualidade. Consequentemente, é 

possível entender que a área de gestão de pessoas no setor de turismo é capaz de 

proporcionar estratégias para a empresa, considerando que exista necessidade de 

atrair, desenvolver e manter pessoas capacitadas para atender as necessidades dos 

clientes. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é investigar a atuação do setor de gestão 

de pessoas dos empreendimentos hoteleiros localizados na Ilha de Paquetá. 

Com intuito de alcançar o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: identificar por meio de uma pesquisa bibliográfica, as funções que 

competem ao departamento de gestão de pessoas; analisar a situação real dos 

administradores do setor hoteleiro da Ilha de Paquetá e identificar os principais pontos 

críticos relacionados ao desempenho do setor de gestão de pessoas nos 

empreendimentos hoteleiros da Ilha de Paquetá. 

Este estudo é de caráter qualitativo, teórico-empírico, composto inicialmente 

por uma revisão bibliográfica sobre a Ilha de Paquetá. A investigação executável foi 

realizada por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas aos gestores de 

cinco pousadas localizadas em Paquetá. E, por fim, os dados foram analisados 

qualitativamente, organizados em blocos para a melhor compreensão. 

Desta forma, o respectivo trabalho está estruturado em três capítulos. O 

primeiro capítulo discorre sobre conceitos da área de gestão de pessoas, dando 

destaque aos processos de recrutamento e seleção, recompensas, treinamento e 

desenvolvimento e avaliação de desempenho. O segundo capítulo engloba os 

aspectos sócios geográficos na Ilha de Paquetá. E o terceiro e último capítulo aborda 

a metodologia do trabalho, assim como a análise dos dados que foram coletados. 

Finalmente, são feitas as considerações finais desta pesquisa que apontam as 

principais discussões realizadas neste estudo e os obstáculos encontrados no 

processo de sua elaboração.   
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1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

O presente capítulo aborda, inicialmente, o conceito de gestão de pessoas e 

enfatiza o papel do colaborador como uma peça principal para o sucesso de uma 

organização. Em seguida, mostra um histórico evolutivo apresentando as 

nomenclaturas utilizadas no setor. Apresenta ainda as principais funções da área de 

gestão de pessoas, evidenciando a importância de entender os processos e aplicar 

os conceitos nos diversos níveis da organização. 

Considerando a complexidade do setor de turismo, o capítulo se encerra, 

enfatizando como fundamental o exercício do profissional de recursos humanos, 

ajudando a criar estratégias de relacionamento com clientes e funcionários, a fim de 

buscar qualidade na prestação de serviço.  

 

1.1 CONCEITO 

 

A área de gestão de pessoas de uma organização tem a finalidade de gerenciar 

e orientar o comportamento humano no trabalho (FISCHER, 2002). Pode-se 

compreender que o maior bem que uma empresa possui são seus colaboradores, 

portanto, torna-se fundamental desenvolver e aperfeiçoar as qualidades dos 

envolvidos.  

Chiavenato (2014) acrescentou apontando que, dependendo da forma como os 

empregados são tratados, pode afetar diretamente o sucesso ou o fracasso da 

empresa, pois quando não são valorizados, isso pode comprometer negativamente o 

bom desenvolvimento da organização e, como consequência, não produzir resultados 

eficientes e eficazes. Logo, é de suma importância que os funcionários sejam vistos 

como parceiros e somadores do negócio.  

Segundo Gil (2014), a área de gestão de pessoas tem como finalidade 

incentivar a contribuição dos prestadores de serviços junto com a empresa, para que 

ambos, mutuamente, estejam comprometidos em prol das metas e planos individuais 

e organizacionais. 
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Na visão de Pimenta (2013), a gestão de recursos humanos tem como objetivo 

proporcionar a eficiência da equipe, aumentar a qualidade dos produtos e serviços e 

melhorar as condições de trabalho. 

Barbieri (2012) explica que o responsável pelo RH, em contrapartida, é 

considerado como um membro empreendedor, responsável por cuidar dos ativos 

humanos da empresa; com a visão de reestruturar e desenvolver sempre com o 

objetivo nos resultados.  

Para Tanke (2013), a área de recursos humanos, atualmente, é a forma de 

comunicar e informar que o bem mais valioso que a empresa possui são os 

funcionários. 

Diante de todos os posicionamentos citados, pode-se afirmar que gestão de 

pessoas ocorre a partir da participação, colaboração e envolvimento de profissionais 

nas organizações. O setor tem o objetivo de desenvolver e contribuir para o 

crescimento da empresa e do próprio funcionário.  

Nos dias de hoje as pessoas constituem o ativo mais importante das 

organizações. Assim, as empresas não devem tratar os colaboradores como 

máquinas e intencionar apenas o lucro, pois os funcionários não se satisfazem 

somente com bons salários. Portanto, nota-se a necessidade de investir na qualidade 

de vida e mostrar para os trabalhadores que eles são fundamentais para o negócio.  

 

1.2 HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Como reflexo da evolução da sociedade e das organizações, no decorrer dos 

anos, o papel do profissional de gestão de pessoas sofreu mudanças e a 

nomenclatura do setor também foi alterada, em ordem cronológica: departamento 

pessoal, relações industriais, administração de recursos humanos e gestão de 

pessoas. 

No período de 1890 ao início de 1900 surge o termo departamento pessoal e 

Chiavenato (2014) relata que a nova ótica de trabalho surge partir da Revolução 

Industrial, uma vez que, houve muitas mudanças e transformações que interferiram 

diretamente as organizações. Mudanças que indicaram aprimoramento no método de 

administrar as pessoas.  
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Tanke (2013) destaca que durante a Revolução Industrial, as condições de 

trabalho eram péssimas, os empregados eram obrigados a trabalhar em ambientes 

insalubres, inseguros, toleravam longas jornadas e suportavam o enorme cansaço 

físico. 

Além das condições de trabalho não serem adequadas, não havia treinamento 

e as pessoas não tinham qualificação, era uma mão de obra altamente mecânica, 

onde o trabalho braçal era prioridade. Os trabalhadores eram alienados e eram mal 

remunerados. Para supervisionar o desenvolvimento do trabalho, existiam os 

capatazes, vigias que exigiam o aumento da produtividade a todo tempo e puniam os 

funcionários violentamente se o serviço não estivesse sendo feito de maneira correta 

ou de forma lenta.  

Teixeira e Zaccarelli (2008) acrescentam que a partir da Era Industrial no século 

XVIII, o processo produtivo foi modificado e afetou diretamente a economia e os 

padrões sociais.  

Gil (2014) explica que Taylor, Fayol e Ford foram os responsáveis pelo 

surgimento do movimento da administração científica, que tinha o objetivo de 

proporcionar fundamentação cientifica as atividades administrativas. O colaborador 

era visto apenas como um instrumento direcionado a alcançar os objetivos 

preestabelecidos, além de ter que apresentar boas condições físicas para que 

cumprisse com as obrigações e apresentasse um excelente nível de desempenho. 

Araujo e Garcia (2014) relatam que no Brasil, antes dos anos de 1930, a 

administração de pessoal funcionava basicamente com o recrutamento e a seleção 

funcionários. Eram as pessoas que iam à busca de oportunidade, quando existiam 

vagas, o candidato era admitido e, em seguida, assinava o contrato de trabalho, que 

nada mais era o Livro de Escrita Pessoal. A década de 30 foi estabelecida pelo 

começo da legislação trabalhista e como um grande marco, foi criado o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Nesse momento, houve uma mudança no setor de 

recrutamento, onde as vagas passaram a serem divulgadas em jornais e anúncios de 

rádios. Nos processos seletivos, provas eram aplicadas e o curso datilografia era uma 

exigência, na maioria das vezes. Ambientar e integrar o novo funcionário eram a forma 

de treiná-lo e quando se tratava de uma empresa na área de comércio, o treinamento 

era destinado às vendas.  
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O termo relações industriais passa a ser usado nos anos de 1940, após de 

algumas mudanças nas formas de trabalho. No ponto de vista de Barbieri (2012), o 

responsável pelo pessoal é o defensor dos funcionários, pois cuida dos direitos 

trabalhistas, da folha de ponto e tem também que se preocupar se o empregado está 

sendo bem tratado.  

Hanashiro (2008) explica que em 1947 no Brasil, foi inserida a CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas) e que os trabalhadores conseguiram conquistar 

importantes mudanças, como o direito a férias, a carteira de trabalho, regulamentação 

do período de trabalho no comércio e na indústria, entre outros avanços significativos. 

Com essas medidas, as empresas precisaram atender as imposições da CLT, foi 

então que surgiu a função de pessoal, com o objetivo de acatar as condições legais, 

direcionando, sobretudo, para o tratamento do empregado como uma pessoa que tem 

ambições e motivações.  

Após o modelo das Relações Industriais, a partir de 1960, surge uma nova 

nomenclatura denominada Administração de Recursos Humanos. 

Tanke (2013) segue uma ordem cronológica e explica que, na década de 1960, 

a Administração de Recursos Humanos se resumia na ocupação de cargos, 

treinamento e desenvolvimento, administração de salários, relações sindicais e 

dissídios coletivos e prestação de serviços.  

Nos anos de 1970, Tanke (2013) explica que a área que se responsabiliza pelas 

pessoas foi ampliada e foram incluídas técnicas motivacionais, desenvolvimento 

organizacional e desenvolvimento de políticas. E foi compreendido que a função de 

pessoal influencia diretamente nos resultados globais da organização e podem causar 

efeitos positivos no lucro da empresa.  

Ainda considerando a abordagem de Tanke (2013), nos anos de 1980 o 

departamento de recursos humanos não era mais apenas um lugar onde os 

funcionários eram conduzidos para serem demitidos ou admitidos. As organizações 

começaram a conhecer as necessidades dos seus funcionários e se conscientizaram 

de que essas ânsias precisavam ser atendidas, e que isso era de responsabilidade do 

departamento de recursos humanos.  

Em torno da década de 90, surge o termo gestão de pessoas.  Gil (2014) 

esclarece que tal termo foi sugerido pela academia, pois alegavam que o nome 
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recursos humanos comparava as pessoas aos outros recursos, como os materiais e 

financeiros.  

Zaccarelli e Teixeira (2008) ressaltam que inicia a Era Informacional, em que o 

capital pode ser a todo o momento gerenciado em mercados financeiros, os recursos 

humanos se tornam globais e o processo produtivo incorpora partes produzidas em 

vários lugares do mundo.  

Tanke (2013) cita que houve uma mudança significativa no departamento de 

recursos humanos e, a partir desse período de transformação, os empregados 

passaram a ser vistos como o maior bem de uma organização, e reter pessoas 

valiosas tornou-se uma prioridade. 

Zaccarelli e Teixeira (2008) revelam, a partir dessa transformação, que as 

empresas necessitam estar cada vez mais atentas aos interesses pessoais dos 

colaboradores, já que eles representam uma grande vantagem competitiva.  

 

1.3 FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Em qualquer empresa as pessoas são fundamentais. É mister que os gestores 

saibam atrair, aplicar, desenvolver, recompensar, reter e monitorar sua equipe. Neste 

sentido, a gestão de pessoas tem por finalidade o dever de elaborar estratégias, 

planos e programas com o intuito de cumprir as metas organizacionais e os objetivos 

operacionais da empresa (TANKE, 2013). Por isso é necessário conhecer bem os 

processos de recrutamento e seleção, recompensas, treinamento e desenvolvimento 

e avaliação de desempenho. 

 

1.3.1 Recrutamento e seleção 

 

Com o intuito de preservar e melhorar a eficiência e eficácia da organização 

torna-se tarefa básica selecionar dentre os candidatos que participaram do 

recrutamento, aqueles que se mostrarem adequados aos cargos da empresa. 

Na visão dos autores Araujo e Garcia (2014), recrutamento e seleção são 

funções que estão sempre interligadas, que dificilmente consegue-se falar de uma e 
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não falar de outra. No processo de recrutamento, pessoas são convocadas com o 

objetivo de suprir as reais necessidades da organização. O recrutamento também é 

entendido como uma comunicação bilateral, simplesmente pelo fato de não ser 

apenas a organização que deve escolher o candidato para a vaga disponível, da 

mesma forma o inverso deve acontecer, as pessoas vão se candidatar à vaga porque 

se identificam com uma determinada empresa. Corroborando, Chiavenato, 2014, p.91 

explica que: 

 
 

[...].trata-se de uma escolha recíproca: as organizações escolhem as pessoas 
que pretendem engajar e as pessoas escolhem as organizações nas quais 
pretendem trabalhar. Uma união que pode definir os destinos de ambas as 
partes (CHIAVENATO, 2014, p.91) 

 
 

No entanto, é importante que a empresa ofereça elementos que influenciem no 

interesse do candidato, podendo identificar a organização como um bom lugar para 

se trabalhar. Assim, Bohlander e Snell (2015) ressaltam que para haver um 

recrutamento bem sucedido é importante para que a empresa ofereça uma boa 

política de recompensa, um processo seletivo ético, bons programas de treinamento, 

entre outros.  

Na visão de Chiavenato (2014), o recrutamento tem como objetivo divulgar e 

atrair os candidatos, enquanto o processo de seleção tem como função decidir e 

escolher o profissional mais apto à vaga.  

Portanto, o profissional da área de gestão de pessoas, que for o responsável 

pelo recrutamento e seleção dos futuros funcionários, precisa estar bem capacitado e 

qualificado para realizar esse processo, pois se um colaborador for escolhido de forma 

errônea, pode gerar perdas financeiras e tempo. Para que tudo dê certo, recomenda-

se que o recrutador seja empático e comprometido, para que os estreantes na 

empresa se sintam acolhidos.  

Araujo e Garcia (2014) observam que existe um plano interno, plano externo e 

o plano misto, que são formas de realizar um processo de recrutamento e seleção. 

O recrutamento interno é utilizado quando se procura na empresa, dentro de 

seu quadro de recursos humanos, o candidato mais adequado para contribuir com 

uma habilidade organizacional. Esse método, conforme apontam Araújo e Garcia 

(2014), apresenta vantagens, como a possibilidade de crescimento profissional dentro 
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da empresa, para que os funcionários se sintam valorizados e engajados, além de 

poupar tempo e gastos com treinamentos direcionados à adaptação do funcionário à 

cultura organizacional. Há, contudo, limitações, como a dificuldade de mudanças, que 

pode bloquear a entrada de novas ideias, fomentando a competição negativa entre os 

colaboradores e dando margem ao protecionismo.  

O recrutamento externo acontece quando se busca fora da organização novos 

talentos, eles podem ser uma fonte de criatividade, inovação, além de uma boa 

oportunidade de renovação do quadro de funcionários. Como desvantagens pode-se 

apontar a existência de sentimento de insegurança por não saber se os novos 

contratados são pessoas de confiança. Outro fator é a demora do processo de 

seleção, bem como os gastos e a desmotivação das pessoas que já atuam na 

empresa (ARAÚJO: GARCIA, 2014). 

O recrutamento misto, ainda na explicação de Araujo e Garcia (2014), é 

aplicado quando a companhia opta por selecionar funcionários externos e internos. 

Esse método minimiza a existência de favoritismo, sendo assim, todos têm a mesma 

oportunidade e o candidato a ser selecionado será o que mais atender às exigências 

da vaga ofertada. 

Zaccarelli e Teixeira (2008) revelam que para recrutar externamente os 

candidatos mais compatíveis com as solicitações das vagas ociosas, as organizações 

aplicam técnicas para despertar e motivar os possíveis pretendentes.  

Para as autoras Zacarelli e Teixeira (2008), anunciar as vagas em jornais, 

revistas e internet são possíveis formas de atrair os candidatos. E no caso de anunciar 

pela internet, as empresas divulgam as suas ofertas em suas páginas corporativas 

e/ou terceirizam o serviço utilizando sites que fazem marketing de vagas de emprego.  

Tanke (2013) explica que recrutar pessoas por anúncios já existe há anos e 

que nem sempre esse método é eficaz. Para que seja proveitoso, a empresa deve 

conhecer suficientemente o local onde será exposto e quando apresentar o anúncio, 

ademais, precisa ser algo convidativo e atraente, utilizando-se muitas vezes de 

técnicas especializadas em marketing. 

Chiavenato (2014) complementa esclarecendo que, por causa do avanço da 

internet, atualmente existe uma revolução no processo de recrutamento, uma vez que, 

é permitido interagir a qualquer momento com os possíveis colaboradores. A internet 



20 
 

 

é capaz de facilitar e simplificar o diálogo, fazendo uso, por exemplo, do e-mail 

corporativo.  

Teixeira e Zaccarelli (2008) acreditam que quando uma empresa possui uma 

página bem elaborada e atraente na internet, onde os candidatos possam cadastrar 

ou enviar o currículo em tempo real, a sua chance de ser bem vista e desejada é 

maior. 

De acordo com Tanke (2014), o currículo escrito em papel nos decorrer de 

algumas décadas, poderá ser algo raro e substituído pela versão eletrônica que já é 

disponível nos dias de hoje.  

Outra relevante sugestão é apresentada por Araújo e Garcia (2014), que afirma 

que terceirizar uma agência de recursos humanos também é uma forma conveniente 

de recrutar os seus funcionários. Esse método é utilizado quando a organização não 

pode ocupar o seu tempo para se dedicar à um processo de recrutamento de 

candidatos, e paga para uma empresa especializada em recursos humanos, que já 

possui um banco de dados de possíveis profissionais. 

Ainda na perspectiva de contratar um profissional que se encaixe com as 

exigências do cargo, que acrescente e que colabore com os objetivos da organização, 

Limongi-França e Arellano (2002) destacam a necessidade de conhecer a 

personalidade do candidato, para investigar se a contratação será favorável para o 

empregado e para o empregador. Com isso, no processo seletivo, as empresas 

podem adotar usualmente técnicas que tem por intenção minimizar as chances de 

erros.  

Para Limongi-França e Arellano, a entrevista é uma das técnicas mais 

importantes no processo de seleção. Nas entrevistas de triagem é possível analisar 

aspectos evidentes e decisivos para o preenchimento da vaga. O entrevistador precisa 

ser experiente e ter a capacidade de reconhecer no candidato quais são os seus 

fatores de ordem pessoal (antipatia, atração, rejeição etc.) que podem prejudicar no 

processo. O entrevistador não pode desconsiderar na entrevista quais são as 

expectativas do cargo a ser ocupado. 

Teixeira e Zaccarelli (2008) explicam que a entrevista pode ser feita pelo 

telefone, internet ou face a face e os selecionadores podem decidir em executar de 

forma individual com mais candidatos. 
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Teixeira e Zaccarelli apontam a dinâmica de grupo como outra técnica muito 

importante e utilizada no processo de escolha do profissional. Essa estratégia permite 

analisar o comportamento da pessoa quando interage em grupo. Existem 

organizações que optam por realizar essas dinâmicas através de jogos, 

dramatizações e simulações.  

Segundo afirmam Teixeira e Zaccarelli (2008), a análise de currículos também 

é uma técnica usada para triagem. Esse recurso evita perda de tempo e possibilita 

descartar de forma imediata candidatos que não se adequam ao perfil desejado.  

Zacarelli e Teixeira asseguram que escolher os colaboradores para fazer parte 

de uma organização representa um papel estratégico, pois são as pessoas com o seu 

trabalho que constituem e perpetuam a vantagem competitiva da empresa. Entende-

se assim, que são os funcionários, com as suas contribuições, que agregam valor ao 

produto final oferecido ao cliente. Para manter-se competitiva, cada empresa escolhe 

suas estratégias e administra como os seus colaboradores serão capazes de 

prestarem seus serviços de forma eficiente para que o cliente veja vantagem em optar 

pelo produto oferecido. 

Zaccarelli e Teixeira (2008) mencionam que existem alguns fatores que 

influenciam no processo de recrutamento e seleção, tais como: cultura organizacional, 

aspecto político e mercado de trabalho. 

A cultura organizacional é uma importante fonte de vantagem competitiva, pois 

os funcionários de uma empresa são os principais propagadores da marca, visto que 

eles prestam os serviços diretamente aos clientes. Portanto, no momento de recrutar 

e selecionar, é fundamental que os recrutadores ajam com clareza ao falarem quais 

são os valores preservados e pretendidos pela empresa com os novos integrantes. A 

escolha de novos integrantes deve ser rigorosa, visando que os candidatos sejam 

leais, responsáveis e tenham intenção de crescer profissionalmente na empresa, 

fortalecendo, assim, o laço empresa com os clientes ou possíveis clientes. Em um 

processo de seleção, considerar a competência do candidato é fundamental, contudo, 

há que se considerar se este novo profissional se encaixa na cultura organizacional já 

estabelecida.  

O aspecto político também é muito relevante no momento de escolha e seleção 

do profissional, além da questão estratégica e cultural, uma vez que em qualquer 
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empresa existe uma rede de relacionamentos, isto é, pessoas que apadrinham outras. 

Esse aspecto, também, pode definir quem vai tomar a decisão de escolher o novo 

integrante e, inclusive, quais os métodos e as técnicas serão utilizadas. 

O mercado de trabalho como outro fator que pode influenciar no processo de 

escolha de futuros candidatos, pois alegam que independente do tamanho da 

organização, na hora de contratar é necessário que o mercado seja analisado, quais 

são as suas características e em qual situação se encontra.  

Dessa forma, entende-se que o processo de recrutamento é uma atividade de 

atração, divulgação e comunicação. E se inicia quando a empresa vê a necessidade 

de preencher um posto, e a partir de então, busca candidatos dentro e/ou fora da 

organização. E também é compreendido que o principal motivo do processo de 

seleção é contratar os melhores candidatos e os que mais se identificam com o perfil 

da vaga a ocupar.  

 

1.3.2 Recompensas 

 

Para um trabalho bem sucedido, é importante que os funcionários sejam 

recompensados e reconhecidos por todo seu desempenho. 

A remuneração pode ser considerada uma forte ferramenta motivacional, logo, 

uma boa relação entre a empresa e os funcionários pode ser capaz de proporcionar o 

desenvolvimento de novas habilidades.   

Chiavenato (2014) reflete que organizações bem colocadas no mercado 

precisam entender que motivar seus funcionários é fundamental. Para o autor, existem 

duas abordagens diferentes para processo de recompensar pessoas: a abordagem 

tradicional, que supõe que colaboradores são motivados somente por incentivos 

salariais, financeiros e materiais, e abordagem moderna, que subentende que as 

pessoas são motivadas por várias formas de incentivos, como por exemplo, salário, 

objetivos, metas a cumprir, satisfação, necessidade de se sentirem autorrealizados.  

Considerando a abordagem da Pimenta (2013), recompensar seus funcionários 

é fornecer também um ambiente de trabalho saudável e estável. A empresa é 

responsável por buscar formas de motivar e de não incentivar conflitos entre os 

colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e prazeroso.  
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Hanashiro (2008) aponta que as estratégias financeiras e não-financeiras são 

as diferentes modalidades acessíveis que as organizações podem aplicar para 

gratificar seus funcionários.  

Por estarem associadas a dinheiro, benefício e serviços, as recompensas 

financeiras são consideradas condições importantes para a manutenção do 

colaborador na empresa, pois o mesmo recebe pelo seu serviço e desempenho. 

Porém, Araujo e Garcia (2014) argumentam que recompensa somente financeira tem 

um efeito limitado e a sua repercussão poderá ter uma duração de tempo não muito 

satisfatória. Sendo assim, recompensar financeiramente não é a única e suficiente 

maneira de motivar o empregado. 

Em relação às recompensas não-financeiras, Hanashiro (2008) revela que esse 

método afeta diretamente o desempenho, pois a organização permite que os seus 

funcionários se desenvolvam, sejam reconhecidos, tenham uma boa autoestima e 

qualidade de vida no ambiente de trabalho. Falar um “muito obrigado” ou parabenizar 

um funcionário; expor uma foto no “mural da fama”; escrever uma carta de 

agradecimento; agradecer em público e convidá-lo para participar de um estudo 

importante são formas de reconhecer que o desenvolvimento positivo e desempenho 

do profissional fizeram a diferença do desempenho global da empresa. 

Portanto, pode-se concluir que os funcionários se dedicam ao trabalho e às 

metas que são estabelecidas desde haja um retorno compensatório. Trabalhadores 

engajados e satisfeitos gerarão bons resultados e vantagens para a organização. O 

salário é um componente muito importante para manter um funcionário motivado, 

porém não é único, pois os benefícios, os incentivos e as recompensas não financeiras 

também são grandes fontes de motivação, pois podem agregar um valor simbólico, 

que retrata o valor que o indivíduo tem para a empresa. 

1.3.3 Treinamento e desenvolvimento  

 

 Investir no treinamento dos funcionários pode ser o modo mais eficaz e seguro, 

porque incentiva o aperfeiçoamento das habilidades e conhecimentos dos 

funcionários, fazendo com que eles exerçam de forma satisfatória suas tarefas.  

O treinamento, é visto por Chiavenato (2014), como um processo que 

desenvolve competências nas pessoas para se tornarem mais produtivas, criativas e 
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inovadoras, com a intenção de contribuírem com os objetivos organizacionais e serem 

cada vez mais essenciais. 

Chiavenato (2014) aponta uma diferença no tempo de ocorrência entre o 

processo de treinamento e desenvolvimento. O treinamento é conduzido para o 

presente, pois o foco está voltado para o cargo atual, que já existe no programa da 

empresa e tem como intenção melhorar as habilidades e competências referentes ao 

desempenho imediato do cargo. No entanto, o desenvolvimento dos funcionários está 

focado nos cargos que ainda vão ser ocupados, onde serão necessárias novas 

habilidades e competências.  

Porém, Chiavenato (2014) também ressalta que treinamento e 

desenvolvimento apresentam as mesmas mudanças no comportamento do 

colaborador, porque novos hábitos, conhecimentos, atitudes, destrezas e 

competências são incorporados aos processos. 

Considerando a abordagem de Araujo e Garcia (2014), treinamento e 

desenvolvimento nas empresas surgiram com a intenção de que os colaboradores 

pudessem estar mais preparados para exercerem funções e potencializar suas 

capacidades como indivíduo. Facilitar o conhecimento e integrar as novas pessoas na 

corporação faz parte do processo de treinamento, contudo, a motivação até o fim 

dessa etapa é indispensável para que o resultado seja notório e satisfatório. A 

realização do treinamento previne falhas, além de objetivar o desenvolvimento e 

capacidade de cumprir com precisão o serviço. As organizações que optam por treinar 

e selecionar, imprescindivelmente busca por excelência dia pós dia. 

Compreende-se que se o treinamento ocorrer de forma adequada, os 

funcionários vão somar à empresa. Um quadro de contribuintes bem treinados para o 

avanço da satisfação do cliente pode ser o fator de decisão para o retorno. Com 

assistência de um gestor, o novo colaborador é instruído a praticar sua nova função 

com perfeição. 

Marcondes (2008) explica que o desenvolvimento é o meio de preparar o 

empregado para atingir novos patamares na organização, que exijam maiores 

resultados e mais responsabilidades. 

Diversas prestadoras de serviços na área de hospitalidade conseguem 

entender que o treinamento da equipe pode afetar crucialmente no padrão de 
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qualidade, agrado e propagação dos consumidores e no retorno lucrativo da empresa. 

Caso não exista o treinamento, muitos erros poderão ser cometidos, gerando custos 

e desperdícios. 

Entende-se que as organizações decidem por investir em bons programas de 

treinamento porque através deles, possivelmente, as pessoas mudarão suas atitudes, 

muitas vezes antes conservadoras e retrógradas, por atitudes inovadoras e 

cautelosas. Com o intuito de beneficiar o convívio de todos e o bom desenvolvimento 

das tarefas. 

Tanke (2013) apresenta um programa de orientação como objetivo de diminuir 

futuros problemas, permitindo uma efetiva contribuição dos novos colaboradores. A 

empresa precisa estar disposta a investir tempo e se esforçar para planejar o 

programa, para que assim, os novos membros se sintam bem recebidos e se tornem 

bons profissionais e leais. Nessa fase de orientação, torna-se relevante uma boa 

recepção com os novos candidatos, deixando-os calmos e confiantes, para que o 

máximo de informações sejam captadas.  

No entanto, Tanke (2013) ressalta que os programas de treinamento são 

diferentes dos programas de orientação, uma vez que, com os programas de 

orientação as organizações fornecem informações, já o programa de treinamento, tem 

como finalidade ensinar e melhorar as habilidades dos funcionários.  

Bohlander e Snell (2015) reconhecem que o objetivo central que uma empresa 

tem em treinar seus funcionários é para que os mesmos estejam preparados para 

contribuir para a realização de metais gerais. 

Marcondes (2008) revela que o processo de treinamento precisa passar por 

essas etapas: levantamento de necessidades, planejamento, execução e avaliação. 

Antes de pôr em pratica algum tipo de treinamento, torna-se fundamental 

elaborar um levantamento sobre o motivo e os benefícios que o processo irá trazer 

para a organização, afirma Marcondes (2008). Portanto, o objetivo do treinamento 

deve estar alinhado aos objetivos e metas que a instituição pretende atingir. 

Araujo e Garcia acrescentam apontando que, outrora, o gestor de pessoas 

tinha sua preocupação e atenção unicamente voltada para a qualidade do programa 

de treinamento. E, atualmente, os responsáveis pelos processos de gestão de 
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pessoas nas empresas conseguem entender que programas que competem a área 

devem estar intimamente ligados as demandas do negócio. 

A etapa do planejamento vem logo após o diagnóstico da necessidade do 

processo de treinamento, que consiste na elaboração do treinamento. Marcondes 

(2008) explica que nessa fase são definidos os objetivos que tencionam alçar e os 

prazos que serão realizados. 

Nessa etapa é importante definir o público alvo, os procedimentos de 

treinamento, o conteúdo que será tratado e os custos que o processo de treinamento 

irá demandar.  

Complementando a fase de Planejamento, Marcondes (2008) destaca algumas 

técnicas que são aplicadas conforme o objetivo do treinamento e são elas: a 

orientação inicial, é direcionada para os novos membros da organização; o 

treinamento operacional, é voltado para os funcionários que operam na linha de frente 

da empresa, para os vendedores, atendentes, entre outros; o treinamento gerencial, 

aplica-se em colaboradores que exercem ou vão exercer alguma função de chefia; e 

por fim, atuação internacional, que tem a intenção de preparar o profissional para a 

lidar com clientes e colegas de profissão de outras culturas e países e aumentar o 

conhecimento de como atingir resultados melhores. 

Ainda na fase de planejamento, Marcondes (2008) mostra que o treinamento 

pode acontecer em três ambientes diferentes, são eles: no ambiente de trabalho, em 

sala de aula ou à distância.  

Geralmente as empresas optam por treinar os seus funcionários no próprio 

local de trabalho e os instrutores costumam ser o chefe da área, com auxílio dos 

companheiros de trabalho.  

O treinamento em sala de aula pode acontecer dentro da empresa ou em outro 

local, como em centro de convenções, em hotéis ou em instituições. Normalmente os 

instrutores não são os chefes e companheiros de trabalho mais experientes e sim são 

contratados consultores ou especialistas na área de programas de treinamentos. 

Nesses ambientes, para ajudar o treinador, são usados vários recursos didáticos e 

audiovisuais. Para o treino ser mais dinâmico, a internet e semelhantes mídias digitais 

ajudam na interação da equipe. 
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O treinamento a distância não requer a presença física do treinando, 

diferentemente das outras duas opções, em razão da organização utilizar a 

teleconferência, intranet e internet. Evoluindo continuamente desde a segunda 

metade da década de 1990, essa é a maneira mais moderna que as empresas 

possuem para treinar seus colaboradores. Empresas que escolhem essa forma de 

treinamento, na maioria, são as que possuem muitas filiais, franquias nacionais e 

internacionais e fornecedores. O treinamento realizado a distância demanda custos 

elevados, no entanto, é capaz de atingir um número maior de pessoas que 

futuramente trarão bons resultados para o estabelecimento.  

Em seguida do planejamento, vem à etapa da execução, que Marcondes (2008) 

confirma que é o momento de colocar em prática tudo que foi programado e planejado. 

Algumas vezes, é preciso fazer adaptações, porque nem sempre o que foi planejado 

e programado é cabível a executar. O instrutor nessa fase desempenha um papel de 

extrema importância para o programa, pois ele precisa conduzir os encontros ou 

reuniões de uma forma que motive os candidatos e os avalie de forma correta. 

Por último é a hora etapa de avaliar o programa, ou seja, saber se ele cumpriu 

os objetivos almejados. Araujo e Garcia (2014) definem a fase da execução como um 

balanceamento onde é possível comparar os resultados que eram desejados e os que 

foram alcançados, ainda com a chance de contornar os problemas que existiram.  

Marcondes (2008) define quatro pontos que podem ajudar no momento de 

avaliar o treinamento, são eles: a percepção, está relacionada ao conteúdo do 

treinamento, metodologia e aplicação do conteúdo programático por questionários 

adequados; o aprendizado, refere-se a forma de medir se o conteúdo passado para 

os colaboradores foi assimilado, pode-se verificar através de testes de habilidades e 

conhecimentos ou provas práticas; o comportamento, é avaliado como o treinando 

reage ao que foi aprendido no treinamento; e a mudança, avalia-se o impacto geral 

que o treinamento provocou para a organização. 

 
 

Todavia, é importante destacar que o cumprimento de todas as etapas não 
conduz necessariamente ao pleno sucesso. Para entender basta não 
esquecer que estamos trabalhando com pessoas, sendo o programa de 
treinamento e desenvolvimento um meio de busca de excelência 
organizacional. Contudo, nós, seres humanos, somos imprevisíveis, de modo 
que a tentativa de aperfeiçoamento pode não ser entendida de forma como 
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os gestores gostariam. Mesmo assim, as organizações devem demonstrar à 
estrutura social a melhor das intenções. (ARAUJO; GARCIA, 2014, p.119) 

 
 

Portanto, é possível concluir que é imprescindível investir em treinamento, uma 

vez que, reflete na qualidade do serviço prestado, na satisfação do cliente, no 

crescimento das vendas e na vantagem lucrativa. E funcionários treinados ajudam 

positivamente no desempenho da empresa, no entanto, o treinamento precisa ser 

coerente com a estratégia da organização. Também fica entendido que desenvolver 

o funcionário é o mesmo que capacitá-lo para alcançar novas posições ou gerências 

de negócios que envolvam a obtenção de resultados cada vez mais positivos. 

 

1.3.4 Avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho propõe crescimento pessoal e profissional, 

visando que o indivíduo tenha uma melhor atuação em suas funções no ambiente de 

trabalho. É possível identificar melhorias dentro da organização a partir da avaliação 

do desempenho de seus colaboradores. Buscando identificar melhorias, faz-se 

necessária a avaliação das fraquezas e limitações dos colaboradores com o intuito de 

avaliar, assim, a necessidade de treinamento ou remanejamento para outras funções, 

em que o rendimento seja mais satisfatório e vantajoso para ambas às partes, 

funcionários e empresa. Com o intuito do ambiente de trabalho ser harmonioso e os 

objetivos traçados sejam alcançados, é importante que a organização estabeleça 

equilíbrio e metas comportamentais para que seus parceiros as cumpram.  

Tanke (2013) afirma que o processo de avaliação de desempenho tem por 

objetivo informar o grau de progresso dos funcionários no próprio desenvolvimento e 

no cumprimento de metas estipuladas. A partir de então, é possível enxergar o 

sucesso que cada colaborador está obtendo, com o intuito de atingir todas as 

exigências do cargo ocupado.  

Na visão de Chiavenato (2014), para uma organização sobreviver à 

competitividade e ser bem colocada no mundo atual, é esperado que o desempenho 

de seus profissionais seja adequado em todas as ocasiões. Juntamente, é 

considerado indispensável que o funcionário saiba como está desenvolvendo o seu 
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papel na empresa, caso não esteja de acordo com o esperado, recebendo um retorno 

negativo, ele pode fazer as devidas correções.  

Pimenta (2013) compreende a avaliação como um método constante, que 

acontece a todo o momento, uma vez que tudo o que é realizado em uma organização 

deve, de alguma maneira, ser controlado. A auto avaliação também é algo bem 

comum, porque uma pessoa é capaz de avaliar suas atitudes, desempenho e 

aparência. É a partir da observação dos atos que a pessoa pode determinar 

mudanças, se caso houver necessidade, como redirecionar a conduta, 

comportamento, perspectiva e ideias. Com base nessa perspectiva, o crescimento 

pessoal e profissional são consequências positivas da avaliação. A avaliação no 

ambiente corporativo é capaz de ajudar no redirecionamento dos métodos, nas 

estratégias e nos procedimentos que a empresa deve seguir devido ao objetivo ser 

central ser a eficiência e eficácia.  

Araujo e Garcia (2014) complementam que a avaliação de desempenho precisa 

ser focada nos interesses maiores de toda a organização e não apenas em setores 

específicos da empresa. 

Na visão de Ribeiro (2012), é sugerido que o responsável pelo comportamento, 

desempenho e desenvolvimento dos funcionários deve anualmente provocar um 

encontro com cada colaborador e deve mencionar todos os aspectos favoráveis e os 

benefícios trazidos para a organização até o presente momento.  

Entretanto, Ribeiro (2012) cita que também é extremamente importante 

evidenciar os desafios percorridos pelo empregado e revelar as melhorarias que vão 

precisar existir na tarefa exercida. Visto que, é necessário expor ao colaborador o 

quão ele deve ser cauteloso e prevenido, para que as falhas sejam amenizadas.  

Nassif (2008) revela que a gestão do desempenho humano pode ser analisada 

através de três dimensões: expectativas, recursos e motivações. Que verbalmente 

essas dimensões significam: saber, que está associado ao conhecimento que o 

funcionário possui sobre o seu desempenho no trabalho e o que é esperado com os 

seus resultados; poder, que está relacionado à habilidade, competência, autonomia e 

conhecimento que o colaborador precisa unir para realizar a atividade que lhe foi 

atribuída; e querer, que se trata da vontade e motivação do profissional de exercer as 

atividades que lhe foram incumbidas. Essas dimensões são importantes, pois a partir 
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delas é possível entender em qual situação o desempenho do empregado está 

enquadrado.  

Nassif (2008) prossegue explicando que existem duas vertentes da avaliação 

de desempenho e são elas: avaliação de desempenho técnico operacional (T/O) e 

avaliação de desempenho centrada no desenvolvimento/aprendizagem (D/A). 

 A avaliação de desempenho com foco no aspecto técnico/operacional está 

focada no desempenho individual do funcionário, em comparar as pessoas que 

exercem funções parecidas, em investigar as responsabilidades da pessoa antes das 

atividades desempenhadas, medir os resultados alcançados pelo colaborador com 

base em metas e analisar as qualidades pessoais e comportamentais. A avaliação 

dessa abordagem é focalizada no funcionário, no cargo e o seu desempenho é 

estimado. Os métodos de avaliar o desempenho dos funcionários a partir da vertente 

técnico/operacional são: check list,  escala gráfica, escolha forçada, avaliação por 

resultados, incidentes críticos e misto.  

Já a avaliação de desempenho centrada no desenvolvimento/aprendizagem 

(D/A) tem por objetivo oferecer oportunidades de crescimento para os colaboradores 

da organização. Essa avaliação considera o desenvolvimento individual relacionado 

às estratégias da organização e do grupo, o desempenho passado e atual do 

funcionário com as metas traçadas para o futuro e as intenções de desenvolvimento 

das pessoas na empresa, avaliando o comportamento pessoal e com os 

companheiros de trabalho. Os métodos de avaliar o desempenho dos colaboradores 

com base nessa vertente que visa o desenvolvimento e aprendizagem são: avaliação 

360° e a auto-avaliação. 

Entende-se, por fim, que a avaliação de desempenho propõe crescimento 

pessoal e profissional, tendo em vista que o colaborador tenha um melhor 

desempenho em suas funções no ambiente de trabalho. Funciona, também, como um 

retorno da empresa com o funcionário, em relação a sua atuação no serviço prestado. 

Para que assim, os objetivos da empresa estejam alinhados aos dos funcionários.  

 

1.4 IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O TURISMO 
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Considerando a abordagem da Tanke (2013), o pensamento administrativo 

atual indica que a exclusiva razão para a existência de uma empresa é a satisfação 

das necessidades dos clientes.  

Lashley e Spolon (2011) mencionam a importância do gestor em compreender, 

liderar e motivar seu pessoal, em razão do desempenho de sua equipe afetar 

diretamente e indiretamente o avanço do negócio. Um funcionário satisfeito com o seu 

emprego e ambiente de trabalho, possivelmente será mais comprometido com a 

organização e atencioso com os clientes.   

De acordo com Teixeira (2006), é papel do gestor do setor de serviços de 

hospitalidade é compreender o desejo de seus hóspedes e identificar os seus 

funcionários, através da seleção, treinamento, motivação e recompensas. Quando 

consegue reconhecer os seus prestadores de serviços e eles, por sua vez, são bem 

geridos, pode-se assegurar que os clientes ficarão satisfeitos. 

Buscando continuamente aprimorar o seu desempenho, às empresas estão 

cada vez mais procurando ser inovadoras e flexíveis, com a intenção de elevar o nível 

da qualidade dos serviços prestados. 

Segundo Baum (1999), para o setor de turismo alcançar vantagens 

competitivas, é fundamental investir nas funções de gerência de gestão de pessoas, 

como selecionar, treinar, recrutar e desenvolver adequadamente seus funcionários, 

percebendo que tais ações são necessárias para atração e retenção de clientes. 

Lashley e Spolon (2011) afirmam que prestadores de serviços de hospitalidade 

precisam entender as necessidades dos hóspedes e se adequarem a elas, sendo que 

não é possível prever o desejo de cada cliente, pois cada um possui uma expectativa. 

Dependendo da variação de humor do cliente, pode-se entender se a prestação do 

serviço foi um fracasso ou um sucesso. 

  
  

 Na experiência de hospitalidade deve haver sempre a preocupação em 
assegurar que os clientes recebam exatamente aquilo que esperam. Em 
outras palavras, não somente os produtos físicos mas também os tipos de 
serviços que são entregues devem ser consistentes e estar alinhados às 
expectativas dos clientes. Desse modo, a gestão do serviço de qualidade, o 
treinamento de pessoal e a avaliação de desempenho tornam-se ferramentas 
importantes no gerenciamento do negócio (LASHLEY; SPOLON, 2011, p. 2) 
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O tratamento que o funcionário está recebendo é uma preocupação para o 

gestor, pois são eles os responsáveis pelo contato direto com os clientes, e se caso 

estiverem insatisfeitos e sem estímulos, vão transparecer isso para os hospedes e 

não haverá um retorno favorável do cliente quanto ao meio de hospedagem. 

Pimenta (2013) acrescentou que é de suma importância que o prestador de 

serviços hoteleiros consiga entender que o papel dele é fundamental para a 

experiência do cliente e que ele é o responsável por transformar um simples 

atendimento em uma recordação inesquecível. E para uma empresa do setor turístico 

que pretende ser ou se manter em competitividade, ela precisa por meio de 

elaboração de um bom programa de gestão de pessoas, desenvolver a melhor atitude 

das pessoas que lidam de frente com o cliente.  

Pimenta (2013) ressalta que uma das exigências básicas para o bom 

desenvolvimento da atividade turística é o atendimento acolhedor, que estimule o 

retorno dos hóspedes. O esforço precisa ser diário, para que a qualidade do 

atendimento seja mantida. Como existe uma enorme variedade de características de 

hospedes, com hábitos e gostos diferentes, então é sugerido palestras e treinamentos 

regularmente, para ajudar a prevenir possíveis acontecimentos e para que os 

funcionários saibam contornar. 

Como afirma Tanke (2013), os gerentes de hospitalidade bem-sucedidos 

precisam ter a habilidade de trabalhar com pessoas e reconhecer que o recurso 

principal de uma empresa é representado pelos colaboradores.  

 
 

A qualidade do serviço que nossos hóspedes recebem é o modo como 
nossas operações são julgadas. Nossos empregados representam o elo 
crítico entre a operação de hospitalidade e o hóspede. É a prestação de 
serviço a responsável pelo retorno dos hóspedes. Cuide do seu pessoal, e 
eles cuidarão dos hóspedes e tudo o mais dará certo (TANKE, 2013, p. XIV) 

 
  

Lashley e Spolon (2011) apontam quatro elementos na área de hospitalidade 

que são considerados orientadores de como os serviços devem ser prestados aos 

hóspedes, são eles: o tempo, face a face, a dimensão produto-serviço e a dimensão 

previsível-pessoal. 

O tempo é um serviço de caráter instantâneo, acaba no momento em que 

acontece. Por se tratar de um serviço de característica perecível, significa que os 
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funcionários que trabalham nessa área devem oferecer o serviço aos hóspedes de 

modo correto logo no primeiro contato. Para a entrega de um serviço de qualidade e 

sem erros, parametrizar os sistemas de operações, de treinamento em comunicação 

e treinamento de pessoal são consideradas iniciativas indispensáveis. 

O serviço face a face envolve interações pessoais, ou seja, elementos como a 

linguagem do corpo, o tom da voz, as palavras usadas na comunicação, aparência e 

a higiene pessoal, fatores que possibilitam que o cliente crie uma imagem do 

funcionário e, como consequência, também tenha sua percepção do ambiente e o 

serviço que ele receberá da organização. Portanto, acredita-se que o cliente poderá 

ser leal a empresa, em razão do contato com o profissional, que ofereceu um bom 

acolhimento e fez com que o hóspede se sentisse bem vindo. 

A dimensão do produto-serviço se refere ao o que é oferecido ao cliente, tanto 

na esfera de produtos físicos, quanto aos serviços que são baseados em contatos 

pessoais. Esses aspectos da prestação dos serviços são divididos em tangíveis e 

intangíveis. Os tangíveis são elementos fáceis de mensurar, ou seja, as instalações 

físicas da empresa, a variedade e distinção de opções em um cardápio, os tamanhos 

das porções dos alimentos, opções de bebidas de qualidade, o ambiente da empresa 

– som ambiente, decoração do espaço, limpeza dos cômodos e espaços gerais e 

aparência dos prestadores de serviço. Os intangíveis são elementos difíceis de 

mensurar, isto é, a confiança no pessoal, a competência da equipe colaborativa, as 

habilidades de comunicação, a disposição de assessorar, a atenção e a cortesia 

oferecida aos clientes. Dependendo do ponto de vista do hóspede, os aspectos 

tangíveis do produto podem ser vistos como fundamentais para a satisfação, como os 

intangíveis, em outros momentos, tornam-se mais importantes. 

De acordo com a natureza pessoal da prestação de serviço, em muitos casos, 

o cliente não consegue imaginar se o serviço que lhe será prestado vai ser com a 

qualidade esperada, isso se chama imprevisibilidade. Por essa razão, as empresas 

que optam por padronizar os seus serviços se destacam, no caso da hospitalidade, 

hotéis vinculados a marcas conhecidas no mercado. Quando a prestação de serviço 

é padronizada, o cliente já sabe o que esperar e pelo o que está pagando. Porém, 

Lashley e Spolon (2011) explicam que alguns serviços devem ser personalizados ao 

invés de padronizados, pois os consumidores estão buscando serviços e produtos que 

sejam específicos e diferentes. 
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Lashley e Spolon (2011) seguem a linha de raciocínio e mostram que existem 

três tipos de serviços de hospitalidade que são aderidos por empresas prestadoras de 

serviços e são eles: os serviços dependentes de escolha, serviços dependentes de 

uniformidade e serviços dependentes de relacionamento. 

Os serviços de hospitalidade que procedem de acordo com a uniformidade, se 

baseiam na ideia de que os serviços e os produtos oferecidos sejam uniformes e 

alcancem as expectativas dos clientes. O importante nesse tipo de serviço é que haja 

padronização na prestação e na entrega dos produtos, porque os clientes quando 

procuram esse tipo de serviço, já preveem a experiência que terão, ou seja, a 

qualidade do produto que vão receber e quanto vão gastar. Nesse tipo de operação, 

os gerentes e os empregados são incentivados a trabalhar de acordo com o que foi 

determinado e não a desenvolver atitudes espontâneas e naturais, como por exemplo, 

a iniciativa.  

Os serviços que se submetem a escolha, assim como os serviços que 

dependem da uniformidade, também exige uma grande expectativa em relação à 

consistência do produto oferecido e do serviço prestado, porém o meio de 

hospedagem precisa oferecer uma gama de opções de produtos e serviços para que 

os clientes possam optar pela sua preferência. Por isso, os funcionários são treinados 

para realizar vários tipos de tarefas, dependendo do gosto do cliente ou da ocasião. 

Como o desempenho do prestador de serviço é considerado fundamental para 

agradar os clientes, é aconselhado que o desempenho seja diferenciado, que não seja 

rigidamente definido ou descrito. E em relação a remuneração e as recompensas, elas 

estão relacionadas às vendas e ao desempenho do funcionário. 

Já os serviços de hospitalidade que dependem de relacionamento, o cliente 

procura por uma oferta mais diferenciada, o contato entre o público e o funcionário é 

maior e eles priorizam a qualidade do serviço prestado como causa da satisfação. O 

funcionário tem mais flexibilidade, isto é, autonomia para tomar decisões que achar 

necessária para satisfazer o cliente, mas dentro de limites combinados. É importante 

que os funcionários estejam bem motivados, treinados e sejam recompensados para 

que o serviço seja feito com maior excelência.  

Atualmente, reconhece-se que os recursos humanos é um elemento 

indispensável para a qualidade dos serviços em qualquer área em que a organização 

atue. Exige-se que o profissional atuante no setor de turismo seja competente e tenha 
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habilidades o suficiente para prestar um serviço de qualidade. Sendo assim, é possível 

entender que a área de gestão de pessoas no setor de turismo tem o poder de 

proporcionar estratégias para a empresa, considerando que exista necessidade de 

atrair, desenvolver e manter pessoas capacitadas para atender as necessidades dos 

clientes.  
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2 A ILHA DE PAQUETÁ 

 

“ Somos privilegiados, temos uma ilha 
preparada por Deus: o espaço sagrado, 
santuário natural: a tranquilidade dos 
pássaros, a beleza das plantas, a liberdade 
dos animais, tudo fala de Deus, do sagrado, 
de São Roque. ” 

 
(Nixon Bezerra de Brito) 

 

Em razão do escasso material bibliográfico publicado sobre a Ilha de Paquetá, 

este capítulo foi baseado essencialmente na obra "Sob um céu de Flamboyants: 

cotidiano e história social na Ilha de Paquetá", da autora Wilma Marques Leitão. Este 

livro, publicado em 2013, é fruto da sua tese de doutorado defendida no ano de 2003, 

no Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia, do IFCS, UFRJ. 

A opção por tal temática se deve ao fato da autora ter nascido e crescido em 

Paquetá e querer mostrar o ponto de vista dos insulanos, longe das histórias 

estereotipadas sobre a ilha.  

O livro relata de maneira geral, como se trata o cotidiano e a história social da 

Ilha, abordando os principais aspectos de enfoque no capítulo. Em consonância com 

essas considerações, a autora utilizou-se de diálogos com moradores para reafirmar 

os assuntos abordados no livro. 

 

2.1 VISÃO HISTÓRICA 

 

Paquetá, com seu jeito de cidade do interior, tem um ritmo próprio preservado 

pelo seu isolamento geográfico. O interesse turístico é antigo, vem da época ainda do 

Brasil Colônia, mas sua história começou bem antes, quando o Rio ainda nem era 

uma cidade.  

De acordo com Dahl e Bojunga (2003), a ilha foi descoberta em 1555 por André 

Thevet, que era o cosmógrafo da expedição de Villegaignon e estava em sua missão 

de fundar a França Antártica. Acontecimento, inclusive, anterior à própria fundação da 

cidade do Rio de Janeiro. Henri II, o Rei da França, em 18 de dezembro de 1556 
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reconhece a conquista de Thevet por ter descoberto a ilha e nessa data é 

comemorado o aniversário da Ilha de Paquetá.  

Dahl e Bojunga (2003) relatam que, em 1565, Estácio de Sá detona os planos 

do francês Nicolas Durand de Villegaignon, toma as terras de volta para Portugal e 

funda à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ainda no mesmo ano, Estácio de 

Sá doa a ilha para dois de seus companheiros de viagem, sob a forma de duas 

sesmarias. A parte norte para Bulhões e a parte sul a Fernão Valdez.  

Ainda Dahl e Bojunga (2003) explicam que parte sul da ilha se colonizou de 

forma mais rápida e o lado norte se caracterizou pela criação da Fazenda São Roque, 

que possuía uma extensa área agrícola e de criação de gado. Nas terras da Fazenda 

São Roque, em 1697 foi erguido à primeira capela da ilha, a chamada de Capela de 

São Roque, que foi titulado padroeiro da Ilha de Paquetá. Porque até aquele momento, 

a comunidade tinha que atravessar a Baía de Guanabara até Magé para participar de 

seus cultos religiosos, mesmo com a construção da Capela de São Roque, Paquetá 

ainda continuou vinculada eclesiasticamente e administrativamente à Freguesia de 

Magé.  

O site da Ilha de Paquetá relata que em 1763, no lado sul da ilha e em terras 

de um proprietário local, foi fundada a Capela original do Senhor Bom Jesus do Monte 

da Ilha de Paquetá, com a intenção econômica e muito mais religiosa de que fosse 

uma paróquia local e se houvesse a desvinculação da Freguesia de Magé.  

No entanto, em 1769 a ilha foi desvinculada de Magé, que acabou provocando 

rivalidades internas para decidir quem seria a Matriz, a Capela de São Roque ou a de 

Bom Jesus. Portanto, em 1771 o edital que desvinculava Paquetá de Magé foi anulado 

e novamente a ilha era integrada à Freguesia de Magé (ILHA DE PAQUETÁ, 2016). 

Com a chegada da Família Real à Colônia, Paquetá ganhou um novo status. 

Dom João VI, que acabara de chegar ao Brasil, em 1808, escolheu a ilha para se 

refugiar da Corte de vez em quando. E um alvará especial de D. João é criada a 

Freguesia do Senhor Bom Jesus do Monte. E em 1833, por decreto Imperial, Paquetá 

se torna uma ilha completamente independente de Magé e passa a pertencer ao 

município da Corte (ILHA DE PAQUETÁ, 2016). 

O governador do estado da Guanabara cria, em 1961, o Distrito Administrativo 

de Paquetá e em 1975, com a fusão da Guanabara e do Rio de Janeiro, Paquetá 
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passa a pertencer à Cidade do Rio de Janeiro, formando a sua XXI Região 

Administrativa (ILHA DE PAQUETÁ, 2016). 

É a partir de 1808, com a ida frequente de Dom João VI a Ilha de Paquetá, que 

o bairro passou a crescer e se desenvolver, devido ao impacto cultural causado pela 

frequência do Príncipe Regente na ilha. Também por causa do famoso romance A 

Moreninha, do autor Joaquim Manuel Macedo e pelo andamento frequente da linha 

de barcas em 1838, Paquetá começou a apresentar mudanças evolutivas (ILHA DE 

PAQUETÁ, 2016).  

 

2.2 PANORAMA ATUAL 

 

Ilha de Paquetá é um dos bairros mais antigos da cidade, afastado do 

continente e banhado pela Baía de Guanabara e vinculado à subprefeitura do Centro 

da cidade. Conforme o site da Ilha de Paquetá (2016), a população local atual se 

resume em 4.500 moradores e possui 12 praias (Figura 1). 

 

 Figura 1- Mapa das 12 praias da Ilha de Paquetá. 

 
             Fonte: Site da Ilha de Paquetá, 2016.      

De acordo com o site da Prefeitura do Rio de Janeiro (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2016), Paquetá é um bairro da cidade do Rio de Janeiro com localização 

a cerca de 17 km da Praça Quinze e sua área geográfica é de 1,47 km² e um perímetro 
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estimado em 8 km. Sua ocupação secular, seu isolamento geográfico e sua pioneira 

legislação de preservação específica moldaram uma rara e frágil identidade cultural, 

com casario histórico, lendas variadas, ruas de saibro sem circulação regular de 

carros, segurança, bucolismo e paisagismo exuberante.  

Em relação ao modo de vida em Paquetá, este é o único lugar da cidade que o 

trânsito de veículos automotivos é proibido de acordo com o decreto n° 322, de 

03/03/1976, Art. 180, que ainda está em vigor. Sem as buzinas de carros, motos e 

ônibus, é possível perceber que as ruas são silenciosas. As ruas não são asfaltas o 

que representa a simplicidade e que se torna uma característica marcante do local. O 

clima da Ilha é pitoresco e a paisagem é fascinante, pois está livre de enormes prédios 

e o contato com a natureza é algo predominante. Leitão comenta como enxerga a Ilha 

em relação à cidade como um todo: “É certo que Paquetá é um bairro do Rio de 

Janeiro, mas é mais certo ainda que nada se parece com o conjunto de bairros da 

cidade” (LEITÃO, 2013, p.32). 

A visão de Falleiros e Couto (2016) reporta à imagem idílica da Ilha: 

 
 

Somos uma ilha, aonde só se chega por barca, com um hospital, uma escola 
para cada segmento, tudo isso público, com ruas de saibro, sem carros e 
prédios. Somos o único bairro do Rio que é inteiro uma Área de Proteção do 
Ambiente e da Cultura (APAC), pois temos árvores centenárias, uma 
vegetação nativa preciosa, casas de diversas épocas, além de termos 
preservado o paisagismo construído pelo artista Pedro Bruno, bem como a 
memória viva da presença de tantos artistas que por aqui viveram ou 
passaram [s. p.] 

 
 

Essa ideia é ratificada no dizer de Leitão, uma vez que Paquetá é ao mesmo 

tempo um bairro da cidade, mas que se difere dos demais, pois:  

 
 

A vida na ilha, no entanto, difere bastante do conjunto de bairros da cidade, 
em vários aspectos. As restrições às quais seus moradores estão 
submetidos no seu dia a dia começam pelo modo de acesso ao lugar, pois 
que este se dá exclusivamente por via marítima (LEITÃO, 2013, p.4) 

 

 

O acesso ao local é restrito por barcas, que saem da praça quinze em alguns 

horários fixos estipulados pela concessionária que administra as embarcações. Ainda 

que a travessia seja restrita, muitas pessoas se deslocam para estudar, trabalhar, 

fazer compras, ir a consultas médicas e para buscar divertimento.  



40 
 

 

Quanto à infraestrutura, com o decorrer dos anos, a Ilha foi recebendo 

investimentos em infraestrutura e serviços, para conseguir atender as necessidades 

de todos os moradores e visitantes. A LIGHT, CEDADE, e a COMLURB atualmente 

oferecem os serviços de abastecimento de energia elétrica, água, esgoto e coleta de 

lixo. Isso se deu ao fato de Paquetá ter sido foco de residência de algumas pessoas 

influentes na história da cidade do Rio de Janeiro e por desde muitos anos ser o 

destino de passeio para várias pessoas.  

Para Leitão (2013), os serviços como saúde e educação sempre foram vistos 

como primordiais, favorecendo, inclusive as pessoas de renda menos favorecida, 

fornecendo qualidade nesses itens.  

O processo de turistificação da ilha foi intensificado no início do século XX, as 

pessoas iam a encontro de tranquilidade para passar uma tarde amorosa ou familiar 

e para um banho de mar nas águas calmas. 

Para geógrafo francês Jean Remy Knafou (1996), turistificação é o processo 

de apropriação de trechos do espaço pelos agentes do turismo para a implantação da 

atividade turística, pela inclusão de novos fixos e/ou da refuncionalização de outros já 

existentes e de novos fluxos e relações que caracterizam o turismo como fenômeno 

sócio espacial contemporâneo.  

Leitão (2013) explica que até o início dos anos 1970, existia uma aflição com a 

qualidade na utilização da ilha como área de vocação turística, já que Paquetá foi 

incluída na Zona Turística Especial, de acordo com o Decreto n° 322, de 03/03/1976, 

que definiram o uso apropriado ao turismo na Ilha de Paquetá, que, no entanto, não 

são respeitadas, ocasionando a forte descaracterização do local. 

 

 

 

2.3 POTENCIAL TURÍSTICO 

 

O potencial turístico da Ilha de Paquetá pode ser observado a partir de diversos 

fatores, o principal deles é o número de visitantes diários, principalmente nos finais de 
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semana, e também do aumento no fluxo de turistas durante o período de feriados e 

férias escolares.  

Isso ocorre pelo fato da Ilha apresentar uma série de atrativos naturais e 

culturais peculiares que são capazes de atrair diversos públicos de localidades 

variadas. Esses visitantes chegam bem cedo para usufruir um dia inteiro de passeio, 

aproveitam para tomar banho de mar, andar de bicicleta e muitos se divertem fazendo 

piqueniques em família, como relata Leitão: 

 
 

A imagem da ilha, além disso, está associada às doces lembranças e 
reminiscências das correrias de bicicleta, do alvoroço dos piqueniques, da 
excitação juvenil nos passeios de charrete, do banho de mar, enfim, das 
andanças por caminhos que não levam a parte alguma (2013, p. 7) 

 
 

O bucolismo da Ilha certamente integra as reminiscências daqueles que a 

visitam, como bem descreve Leitão, ou que dela fazem uma imagem: 

 
 

Os que já visitaram a pequena ilha guardam na memória as melhores 
recordações desse dia, e é pouco provável que mesmo aquele que não tenha 
passado pela experiência desconheça os relatos sobre os passeios que 
proporciona e sua singela beleza (2013, p. 7) 

 
 

O passeio de charrete era muito comum na Ilha de Paquetá e se tratava de 

uma atração turística para o local (Figura 2). Para muitas pessoas, o passeio era muito 

agradável e fazia a alegria de muitas crianças e casais, pois era possível conhecer a 

ilha e pontos turísticos, porém o passeio não era satisfatório para todos. Conforme a 

notícia divulgada no site do jornal O Dia (2014), algumas entidades protetoras de 

animais se queixavam constantemente que os cavalos sofriam maus tratos.  

Uma notícia divulgada pelo site do jornal O Globo (O GLOBO, 2016), explica 

que em junho de 2016 as charretes foram substituídas por carrinhos elétricos, pois a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, ainda em junho, recolheu os 31 cavalos que realizavam 

os passeios (Figura 3). 
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                   Figura 2 - Foto da tradicional charrete da Ilha de Paquetá. 

 
                   Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
                 

 

                   Figura 3 - Foto da charrete elétrica. Substituta da charrete tradicional. 

 
                   Fonte: Acervo pessoal, 2016.  

 

O site do jornal O Globo (2016) considerou como os principais possíveis 

pontos turísticos, nove atrativos da Ilha de Paquetá e são eles: 

 

 A Pedra da Moreninha, que fica localizada no final da Praia da Moreninha. O 

mirante ficou conhecido no romance de Joaquim Manuel de Macedo, escrito e 
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publicado em meados do século XIX. Na literatura, a personagem principal do 

livro aguardava o par amoroso no alto da pedra; 

 A Pedra dos Namorados, que fica na Praia José Bonifácio é dentre todas outras 

lentas de Paquetá, essa é a mais famosa. Reza à lenda que quem visita 

Paquetá pela primeira vez deve, de costas para a pedra, lançar três pedrinhas 

sobre ela enquanto pensam na pessoa amada. Basta que pelo menos uma 

delas fique no alto do rochedo para que o desejo seja alcançado; 

 O Solar Del Rey, que fica localizado na Rua Príncipe Regente, serviu de 

estalagem para família real desde a chegada de D. João VI ao Rio de Janeiro, 

em 1808. Foi, em 1937, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan). Funcionou por anos como Biblioteca Popular de 

Paquetá, porém, atualmente está abandonado e fechado para visitação;  

 A Casa de José Bonifácio, que fica localizada na Praia de José Bonifácio.  Ele 

foi o principal articulador da Independência do Brasil. José Bonifácio migrou 

para Paquetá e lá viveu até os seus últimos anos de vida. Em 1938, a casa foi 

tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e por 

se tratar de uma residência particular, não é possível visitação pública na parte 

interna; 

 A casa da Moreninha, que fica localizada na Praia Grossa, logo na chegada à 

ilha. A casa foi usada como cenário da novela “A Moreninha”, que foi exibida 

pela TV Globo na metade da década de 1970. Trata-se de uma residência 

particular, portanto, não está aberta a visitação pública, porém, é conhecida 

como um dos principais cartões postais de Paquetá e muitas pessoas tiram 

fotos da faixada, por se tratar um bem preservado e lindo; 

 O Cemitério dos Pássaros, que fica localizado na Rua Joaquim Manoel 

Macedo. É o único cemitério de passarinhos e aves do mundo. A iniciativa teria 

sido de uma liga artística que havia em Paquetá entre 1923 e 1949, sob as 

lideranças do artista plástico Pedro Bruno e de seu amigo Augusto Silva. A data 

da inauguração não é exata, mas segundo os antigos moradores da Ilha, teria 

sido em 1940. A visitação é considerada parada obrigatória; 

 A Maria Gorda, que está localizada na Praia dos Tamoios. Foi plantada há mais 

de um século. O baobá se trata de uma espécie de origem africana e tem quase 

três metros de diâmetro. Além disso, sua flor é usada para fins medicinais. 

Trata-se de um ponto turístico bastante disputado na ilha. Ela é uma das dez 



44 
 

 

árvores que são tombadas em Paquetá pelo decreto de 1967. Reza a lenda 

que quem beijar a Maria Gorda terá sorte por longo prazo. O exemplar de 

Paquetá é um dos cinco existentes no estado do Brasil; 

 A Capela de São Roque foi à primeira igreja de Paquetá e foi construída em 

1697. Ela homenageia o padroeiro da Ilha de Paquetá e em 1999 foi tombada 

pela prefeitura do Rio de Janeiro. É considerada uma linda igreja e vale a visita 

(Figura 4); 

 
                                           Figura 4 - Capela de São Roque. 

 
                                           Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

 O Parque Darke de Mattos, que fica localizado entre as praias de José 

Bonifácio e dos Frades. O parque fica na área de uma antiga chácara e é 

cercado por árvores centenárias, trilha, túneis e cavernas. Possui também dois 

mirantes, o do Morro da Cruz e do Vigário, ambos proporcionam uma linda 

paisagem. O local é um inusitado exemplo de parque romântico (Figura 5). 
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                                       Figura 5 - Mirante do Morro da Cruz. 

 
                                       Fonte: Maria Céu Salgado, 2016. 

 

O site da Ilha de Paquetá (2016) destaca as 12 principais praias, sendo 

algumas utilizadas como atrativos turísticos naturais e são elas:  

 

 Praia dos Tamoios: O nome dado à praia é em homenagem aos índios tamoios, 

antigos habitantes da Baía de Guanabara. A praia é usada basicamente por 

moradores e não tem infraestrutura de apoio turístico. Sua beleza se 

caracteriza por serem avistados matacões dentro do mar. 

 Praia da Covanca: Não é uma praia indicada para banho, contudo é bem bonita 

e aconchegante, com matacões e barcos de pescadores. 

 Praia do Catimbau: é localizada mais ao norte da Ilha, com vista panorâmica 

da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim e da Serra dos Órgãos. Fica ao 

fundo da Baía de Guanabara. Ela é mais utilizada para banho por basicamente 

moradores. 
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 Praia do Lameirão: É uma praia com muito lodo, portanto, não é considerada 

ideal para banho. Nela, muitos pescadores pescam siris. 

 Praia Pintor Castagneto/ Praia dos Coqueiros: É uma praia frequentada pelos 

moradores do Campo, com muitas árvores e sombras e com barraquinhas de 

que vendem alimentos e bebidas. O nome dado é uma homenagem ao pintor 

que ali residiu em sua estada em Paquetá. O nome antigo e popular, Coqueiros, 

vem da grande quantidade da espécie nesta região da Ilha. 

 Praia de São Roque: Essa praia é considerada o recando dos pescadores, que 

estacionam seus barcos ali. Ela é romântica e fica bem próxima ao cenário e 

os atrativos da Praça de São Roque.  

 Praia da Moreninha: É considerada a praia mais importante da Ilha, devido a 

sua fama no conto e na novela. Ela é a praia com a maior faixa de areia da ilha, 

sua extensão atual da praia é artificial, pois na década de 1970 foi realizado um 

aterro. Os moradores e turistas que usam a praia são abastecidos por um 

restaurante e barraquinhas que lá possuem. 

 Praia da Guarda/Praia José Bonifácio: É a praia com mais infraestrutura 

turística, porque são disponibilizados restaurantes, bares, hotéis, barraquinhas, 

pedalinhos e caiaque, e é a mais frequentada pelos visitantes. O nome da praia 

é uma homenagem ao Patriarca da Independência, que morou em uma casa 

que ainda existe no local. O nome Praia da Guarda também é usado 

popularmente, por causa da guarita que existia no local para proteção à 

residência de José Bonifácio de Andrada e Silva (Figura 6); 

 
 

 
             Figura 6 - Praia José Bonifácio. 

 
             Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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 Praia Manoel Luiz/Praia dos Frades: É a praia mais ao sul da Ilha, com vista 

direta para o Rio de Janeiro. Uma boa praia para banho e mais usada pelos 

moradores. O nome popular Praia dos Frades foi dado em homenagem aos 

jesuítas que habitavam esta região de Paquetá no passado. 

  Praia da Imbuca, Moema e Iracema: São praias indicadas para banho, com 

diversos segmentos de areia e matacões, formando um recanto muito bonito. 

São as mais visitadas e preservadas da Ilha. 

  Praia das Gaivotas/Praia da Mesbla: Pequena e agradável, esta praia fica 

próxima à antiga Colônia de Férias da União Mesbla e é usada principalmente 

por moradores.  

  Praia Grossa: Praia adjacente à estação das barcas, usada por moradores e 

visitantes. O nome é devido a areia ser grossa nesta parte da ilha. 

Em relação ao entretenimento, como observa a notícia do jornal O Globo 

(2014), a agenda de eventos da Ilha vem apresentando mudanças e o destino está 

sendo mais frequentado por jovens. A programação passa pelo baile de carnaval, pela 

festa junina, pelo forró, por desfile de blocos e show de samba, além da tradicional 

festa do padroeiro de Paquetá, São Roque.  

 
 

A agenda cheia virou pelo avesso o cotidiano da ilha e seus 4.500 moradores. 
No último carnaval, com a participação do coletivo Pérola da Guanabara, teve 
baile na rua e a presença de 12 blocos, numa farra que começava ainda 
dentro das barcas. É como se carregassem as ladeiras de Santa Teresa para 
dentro do mar. Na festa junina, tocada pelo mesmo pessoal, o bairro recebeu, 
segundo informação da concessionária das barcas, outras quatro mil 
pessoas. Encheu. A “invasão” tem espalhado entre os cariocas a ideia de que 
ali é um bom lugar para se divertir (O GLOBO, 2014) 

 
 

Do ponto de vista de Leitão (2013), há quem duvide que na Ilha não exista 

diversão, mas, também existem os que sabem e aproveitam para se divertirem muito, 

pois o local é propicio para pescas, fazer caminhadas, aproveitar um dia ensolarado 

de praia, jogar cartas, ou somente curtir um dia de calmaria em casa. Em Paquetá, as 

crianças podem brincar na rua sem perigo de carros e violência.  

A mesma autora explica que nos meses de junho e julho, quando acontecem 

as quermesses com o intuito de arrecadar fundos para determinadas entidades, 

nesses festejos alguns comerciantes colocam barraquinhas, além das tradicionais 

festas juninas que também acontecem nesses meses. Em agosto, é comemorada a 
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tão esperada festa do padroeiro da Ilha, São Roque, com programação de cunho 

religioso, cultural e esportivo.  

Aniceto (2015) em reportagem para o jornal A Ilha observa que os 

paquetaenses fazem muita reclamação por falta de diversão nos finais de semana na 

Ilha, mas o próprio autor pergunta: 

 
 

Mas será que estas falas não revelam uma preguiça em buscar fazer, ou 
participar das muitas coisas que acontecem na ilha? Ou não seria melhor 
assumir que apenas não curtem as programações que acontecem aqui? 
(2016, s. p.)  

 
 

Dentre os atrativos que podem ser encontrados na ilha, Aniceto (2015) comenta 

sobre o Domingo no Darke, que acontece há mais de dois anos, foi premiado e, 

atualmente, encontra-se no mapa cultural da cidade. O evento é fruto do Prêmio de 

Ações Locais da Prefeitura e do Ponto de Cultura Paquetá na Rede.  

Com a ampliação desse evento, surgiu por amigos e moradores da Ilha o 

Festival da Guanabara, que fez parte das comemorações dos 450 anos da cidade do 

Rio de Janeiro. Foram três dias de atividades livres, diversas e gratuitas, aconteceu 

do dia 06 a 08 de novembro de 2015. 

Os meios de hospedagem são os estabelecimentos que recepcionam e alojam 

os turistas e visitantes na Ilha de Paquetá. Conforme o site da Ilha de Paquetá (2016), 

a ilha conta com três hotéis, são eles: Hotel Lido, Hotel Meu Cantinho e o Hotel Palace 

de Paquetá e com quatro pousadas, são elas: Pousada Paraíso, Pousada Acordes ao 

Luar, Hospedaria Santa Bárbara e Jorge Capadócio e Estalagem Paquetá.  

Em Paquetá, os turistas entram em contato com os moradores, que em sua 

maioria, residem no mesmo lugar há muito tempo. 

Por mais que com passar do tempo o contato físico com a metrópole tenha 

aumentado, na maioria das vezes, esses moradores não conseguem abandonar esse 

lugar provido de tanta beleza, tranquilidade, segurança e aconchego. Um local onde 

a maioria do bairro se conhece ou são parentes. Esses são alguns dos benefícios que 

Paquetá pode proporcioná-los. Contudo, existem os que precisam ou optam por viver 

em outros bairros, porém, suas casas quase sempre permanecem intactas, sendo 

utilizadas como casas de veraneio. 
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Todavia, a maioria das famílias de Paquetá descende de antigos moradores, 
muitos dos quais nunca viveram em outro lugar, tendo sempre residido na 
ilha. A esses moradores mais antigos foram se reunindo outros tantos que 
elegeram Paquetá como residência, atraídos uns pela beleza e tranquilidade 
do lugar, outros pela sensação de liberdade e bem-estar que a ilha 
proporciona a todos e a cada um. Há também muitas casas de veraneio, de 
propriedade de famílias tradicionais da ilha, ainda que sua frequentação 
ocorra em episódicas temporadas de férias (LEITÃO, 2013, p. 3) 

 

 

Com o passar dos anos, foi sendo registrada a vinda de novos moradores, 

alguns fugindo da violência urbana, dos aluguéis caros e outros do estresse cotidiano 

das cidades grandes.  

 
Algumas famílias também mudavam-se para Paquetá por ser a vida do bairro 
mais barata, seus aluguéis mais em conta, o preço de suas casas mais 
viáveis que nos bairros do Rio de Janeiro da zona sul (DAHL; BOJUNGA, 
2003, p. 10) 
 
Mudava-se também para Paquetá quem queria sair da cidade, ter outra 
qualidade de vida, começar de novo (DAHL; BOJUNGA, 2003, p. 12) 

 
 

E há também os imigrantes, muitos nordestinos, que foram se instalando aos 

poucos, pois acreditavam que lá poderiam levar uma vida melhor, inclusive com 

menos gastos, já que as grandes regiões metropolitanas já estavam saturadas.  

Porém, não foi bem assim que aconteceu, pois com a vinda deles houve um 

aumento populacional significativo e as áreas de morro da Ilha foram sendo utilizados 

como moradia, muitas vezes sem planejamento e deu-se a um processo de 

favelização.  

Leitão (2013) explica que a partir dos anos 1980, Paquetá foi aos poucos 

perdendo a sua formosura e seu charme pelo qual era antes era identificada por 

amantes do local, devido a projetos particulares ausentes de fiscalizações e controle 

(Figura 7). 

 
 

             Figura 7 - Apropriação inadequada e desordenada do morro. 
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             Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

  

O processo de favelização prejudica a preservação histórica de Paquetá. Como 

observa Leitão (2013), a ilha foi tombada provisoriamente em 1986 e foi totalmente 

decretada uma APAC – Área de Preservação do Ambiente Cultural em 1999, de 

acordo com o decreto n° 17.555, de 18/05/1999, e que sempre foi um dos principais 

atrativos da cidade do Rio de Janeiro.  

Para Leitão (2013), o abandono do poder público tem provocado a apropriação 

inadequada e de forma excessiva das encostas, que deveriam ser protegidas e 

preservadas pelo decreto mencionado, tendo como consequência afetado 

diretamente a paisagem da Ilha e destruído ruas e calçadas.  

Conforme a publicação feita pelo Jornal A Ilha (2016) é possível constatar que 

atualmente, a Ilha vem sofrendo furtos de objetos em residências e que existem 

reclamações para a polícia. É alegado que a mesma não faz nada para mudar a 

situação e, inclusive, se recusa a fazer RO e BO, como consequência, o delegado da 

delegacia responsável pelo local não é informado dos seguintes problemas que os 

moradores de Paquetá estão enfrentando.  

 
 

Antigamente os furtos só aconteciam em casas de veranistas ou vazias. 
Agora, basta o morador entrar na barca para ir trabalhar, que a galera 
arromba e faz a festa [s. p.] 

 
 

Após a ancoragem de informações que englobam a Ilha de Paquetá e o seu 

potencial turístico, foi possível observar a diversificada gama de serviços, 



51 
 

 

equipamentos e infraestrutura de apoio no âmbito turístico.  Sendo assim, o próximo 

capítulo dará prosseguimento no que diz respeito à pesquisa de campo, que teve 

como objetivo principal de investigar a atuação do setor de gestão de pessoas dos 

empreendimentos localizados na Ilha de Paquetá. Desta forma,  
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este trabalho trata-se de um estudo qualitativo, teórico-empírico, composto 

primeiramente por uma revisão bibliográfica na área de gestão pessoas e sobre a Ilha 

de Paquetá, local no qual a pesquisa foi realizada. Após essa etapa, em um período 

entre os meses de setembro a novembro de 2016 foram realizadas, em campo, 

entrevistas semiestruturadas com duração média de 40 minutos. Vale mencionar que 

essas entrevistas foram gravadas e transcritas para, posteriormente, serem 

submetidas à análise de resultados. O objetivo da pesquisa era investigar a atuação 

do setor de gestão de pessoas dos empreendimentos hoteleiros localizados na Ilha 

de Paquetá. 

A autora utilizou como estratégia, a aproximação com moradores da Ilha para 

conseguir o primeiro contato com os gestores dos empreendimentos hoteleiros, fator 

fundamental para a realização das entrevistas. Posteriormente, foi elaborado um 

roteiro norteador de perguntas direcionadas a proprietários ou gerentes dos meios de 

hospedagens. O roteiro aplicado foi constituído de 19 questões, sendo divididas em 

dois blocos. O primeiro bloco consiste em perguntas de cunho pessoal do 

entrevistado, já o segundo bloco traz questionamentos gerais sobre a empresa e 

sobre a forma de atuação da área de gestão de pessoas dos empreendimentos. 

De acordo com informações disponibilizadas no site da Ilha de Paquetá, foi 

verificado que o local possui sete meios de hospedagem (três hotéis e quatro 

pousadas). Dentre tais meios de hospedagem, cinco participaram da pesquisa. Cabe 

esclarecer que as entrevistas foram realizadas com os gestores/proprietários desses 

empreendimentos, em razão do contato antes estabelecido por meio dos próprios 

moradores da Ilha.  

Para iniciar à análise, optou-se por caracterizar os entrevistados, criando assim 

a Tabela 1, que apresenta a identificação dos participantes da pesquisa e de seus 

empreendimentos e, para preservar suas identidades, foram criados  
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Tabela 1 - Identificação dos participantes e empresas. 

Nome e Idade Função Tempo de 
empresa 

Pousada UHs*  Funcionários 

Pedro 
26 anos 

Proprietário 4 anos  A 12 5 

Marta 
51 anos 

Gerente 22 anos  B 15 3 

Marcos 
56 anos 

Gerente 20 anos C 6 3 

Luiz 
58 anos 

Proprietário 36 anos D 16 5  

Paulo 
70 anos 

Proprietário 24 anos E 13 11 

*UHs = Unidades Habitacionais 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

Em seguida à coleta e transcrições das entrevistas, as informações foram 

organizadas em cincos blocos, de modo a apresentar de forma mais clara os 

resultados principais da pesquisa a empresa “familiar”, seleção por indicação, 

aprendendo na vivência, a observação constante como avaliação e garantia de 

retorno. 

Conforme feita a leitura e a análise das transcrições das entrevistas, foram 

extraídos alguns trechos de falas dos entrevistados de modo a explanar, com 

fidedignidade, as informações coletadas na pesquisa de campo.  

 

3.1 A EMPRESA “FAMILIAR” 

 

Neste bloco foi observado que todos os empreendimentos investigados são de 

natureza familiar, ou seja, foram originados de famílias e até hoje são geridos por 

integrantes familiares, ou seja, unidos por laços de parentesco. Para Grzybovskie e 

Lima (2004) uma organização é considerada familiar a partir da existência dos laços 

de parentesco entre o grupo de pessoas que controla a organização. 

Em muitas das empresas familiares, observa-se que o gestor é o próprio dono. 

Portanto, é importante que o responsável saiba diferenciar os interesses da família 

com os da empresa, estabelecendo critérios que irão orientar as decisões e a postura 

dos gestores, fazendo com que, assim, os atritos sejam minimizados e, 

consequentemente, seja facilitada a longevidade do negócio. Vale mencionar que as 
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organizações familiares possuem muitas especificidades, especialmente quando são 

comparadas a empreendimentos não familiares. A junção entre família e empresa cria 

uma dinâmica e uma forma de gestão muito particular (LESCURA, 2013). Interesses 

da família são confundidos com os da empresa, relações parentais podem gerar 

excesso de protecionismo, ou mesmo conflito entre as pessoas. Entretanto, fatores 

positivos também são encontrados na gestão desses empreendimentos. Isto pode ser 

verificado nos depoimentos dos entrevistados Pedro e Marta: 

 
 

Acho até que é bom, porque a gente não se estressa. Qualquer coisa que 
tenha que falar, você fala, porque tem intimidade, então eu acho que é muito 
tranquilo (Pedro). 

 
 

O gestor afirma que manter o estabelecimento com funcionários que são seus 

familiares é mais fácil de conduzir o negócio, porque não existe hesitação em caso de 

ter que falar alguma coisa negativa em relação ao trabalho. Pedro acredita que a 

relação familiar permite um tratamento mais íntimo entre as pessoas. 

Foi observado que, na pousada do Pedro, três dos cinco funcionários fazem 

parte da família, sendo tia, avó e prima da esposa do gestor. E, os outros dois, são 

amigos e moradores do local. 

Ainda de encontro com as facilidades encontradas na gestão familiar, Marta 

comenta que: “Porque quando é família, você tem mais controle (Marta)”. 

A gestora Marta tem a concepção de que quando os seus colaboradores são 

familiares, o negócio flui com mais domínio, ou seja, o controle do proprietário ou 

gestor pode ser maior, uma vez que existe uma certa intimidade, fruto dos laços de 

parentesco. 

Nas entrevistas foi possível notar que alguns proprietários se equivocaram em 

relação ao conceito de empresa familiar, ao entender este tipo de empreendimento 

como aquele que possui uma gestão imbuída de proximidade, carinho e afeto em 

relação aos colaboradores. Isso pode ser observado no depoimento do Paulo: 

É uma empresa familiar sim, pois damos muita liberdade aos nossos 
funcionários, a nossa turma é muito boa. Tudo ocorre muito bem por aqui. É 
aquela história de família mesmo, todos se ajudam (Paulo). 
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A fala anterior revela o sentimento de carinho que o proprietário tem com os 

seus funcionários. Desta forma, Tanke (2013) contribui explicando que tratar os 

colaboradores como os principais ativos de uma empresa, pode ser a garantia para o 

sucesso do empreendimento, visto que um ambiente harmônico e familiar pode ser 

um dos elementos capazes de reter o funcionário na organização.  

Verifica-se nesta seção, portanto, que a empresa familiar para a maior parte 

dos entrevistados não só é caracterizada pela existência de integrantes da família na 

gestão, como também está relacionada ao tratamento carinhoso oferecido a todos 

aqueles que fazem parte do empreendimento. É um tipo de gestão paternalista, ou 

seja, um modo de administração que faz alusão a face afetiva e protetora, legado que 

o Brasil traz desde a época dos senhores de engenho (FALCÃO, 2010). Para Moreira 

(2005), o paternalismo assume uma condição contrária ao profissionalismo 

administrativo, que deveria ser pautado na impessoalidade e nas prevalências dos 

interesses estritamente empresariais, algo que não acontece nesses 

empreendimentos investigados. 

 

3.2 SELEÇÃO POR INDICAÇÃO 

 

Após a transcrição das entrevistas, foi possível perceber, por meio dos 

depoimentos, que, a maioria dos gestores dos empreendimentos em estudo, 

seleciona os seus colaboradores por meio de indicação, parentesco ou coleguismo.  

Araújo e Garcia (2014) observam que o processo de recrutamento e seleção 

em uma organização pode ser feito a partir das indicações dos próprios 

colaboradores, sendo assim, os funcionários indicam nomes de pessoas que serão 

de total confiança e que irão somar para empresa. 

Por se tratarem de empreendimentos familiares e de pequeno porte, o processo 

de recrutamento e seleção pode nem existir nesses ambientes. De acordo com Araujo 

e Garcia (2014), em algumas empresas, a baixa racionalização interfere na hora de 

selecionar um candidato, pois acaba sendo prejudicada pela subjetividade, ou seja, 

as escolhas são mais direcionadas pela emoção do que propriamente pela razão.  

Portanto, os mesmos autores explicam que quando há a possibilidade de uma 

pessoa muito estimada ocupar uma vaga em vacância, o processo de recrutamento e 
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seleção pode ser ignorado e a indivíduo ser contratado, sem antes, analisar suas 

atribuições e competências.   

O entrevistado explica que, normalmente os seus funcionários são captados a 

partir de indicação de seus atuais colaboradores: 

 
 

Quando existe uma vaga, os próprios funcionários comunicam que conhecem 
pessoas que estão precisando de trabalho. Aqui, por exemplo, tem o João 
que é ajudante de cozinha e foi indicado pelo cozinheiro (Luiz). 

 
 

Na próxima entrevista, ao perguntar como os funcionários da pousada são 

selecionados, a resposta obtida por Pedro foi a seguinte: 

 
 

Normalmente nós conhecemos alguém da área ou da própria família que no 
momento esteja precisando ou outra pessoa indica algum morador local. 
Então a gente nem torna tão pública a vaga (Pedro). 

 
 

Pedro explica que quando é necessário recrutar prestadores de serviços para 

a pousada, ele recorre aos seus próprios familiares ou conhecidos da área, pois afirma 

que sempre existe alguém “precisando” trabalhar. Este fato reafirma a ideia do 

processo ser influenciado por questões de caráter afetivo. Na tentativa de ajudar um 

amigo ou parente de um funcionário que está desempregado, a contratação acontece.  

Há outro relato em que é afirmada a ocupação de vaga no estabelecimento por 

coleguismo, ignorando as etapas do processo: “Às vezes aparece um colega, batendo 

um papo, e diz que está precisando de um emprego (Luiz)”. 

O entrevistado declara que seus colaboradores podem ou já foram 

selecionados por meio de conversas que, normalmente, acontecem na rua ao 

encontrar uma colega, que conta a sua necessidade de trabalhar por dificuldade 

financeira.  

Há outro relato em que é abordada a possibilidade de recrutamento de 

funcionários só em alta temporada. 

Lashley e Spolon (2011) explicam que as pessoas que são contratadas em 

curto prazo/temporário servem para ajudar a suprir as demandas de um período com 

mais movimento ou em casos de férias ou afastamentos planejados de pessoal.  
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Os novos funcionários só para a alta temporada mesmo ou então para finais 
de semana ensolarados. Aí contratamos freelancers, que são pessoas daqui 
da ilha mesmo e normalmente são parentes de nossos funcionários. Só vem 
para dar uma “mão” (Paulo). 

 
 

No depoimento do entrevistado Paulo, foi observado que ele não contrata 

funcionários novos há muitos anos, e acredita que só existe a necessidade de 

contratar freelancers1 para o período do verão, por já contar com funcionários fixos 

que, em baixa temporada conseguem amparar a demanda. 

Limongi-França e Arellano (2002) afirmam que conhecer previamente o perfil e 

desempenho do candidato pode ser mais fácil de prever o bom desenvolvimento do 

serviço. Logo, torna-se um ponto positivo para os gestores das pousadas, o fato deles 

possuírem um conhecimento prévio dos profissionais que serão contratados. 

No entanto, existe o lado negativo nesse contexto, pois a pessoa pode ser de 

confiança, mas a seleção não se atenta para a real competência do candidato, uma 

vez que esse processo acontece por camaradagem.  

 

3.3 APRENDENDO NA VIVÊNCIA 

 

Este bloco foi criado porque durante a leitura das entrevistas surgiram alguns 

relatos dos proprietários das pousadas sobre a não ocorrência de um programa formal 

de treinamento aos seus funcionários, porém, de certa forma, os funcionários são 

orientados de como deverão cumprir o serviço. 

Tanke (2013) contrapõe o fato de um funcionário entrar para uma organização 

e não existir um programa de treinamento, e afirma que, não se pode simplesmente 

pôr uma pessoa em uma equipe de trabalho e esperar que ela tenha um bom 

desenvolvimento e seja bem sucedida.  

Neste contexto, Tanke (2013) observa que ajudar os funcionários a 

compreender aquilo que se espera deles é a mensagem mais valiosa no processo de 

selecionar novos colaboradores, como é possível verificar na fala seguinte: 

 

                                                           
1 Funcionários temporários mensais, semanais ou diários 
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Vai vendo e aprendendo constantemente. Eu explico como deve ser feito e 
se tiver boa vontade, vai aprender. Treino na vivência, na rotina do dia a dia 
(Luiz).  

 
 

O entrevistado tem uma concepção de que se ele explicar como o funcionário 

deve exercer a função e o mesmo tiver boa vontade para realizar, o serviço será feito 

da forma correta. Chiavenato (2014) reforça a importância do gestor em encaminhar, 

indicar e guiar o colaborador, pois precisa ficar claro para essas pessoas quais serão 

suas responsabilidades e para onde devem conduzir suas atividades e esforços.  

Dando continuidade à discussão de existir algum treinamento ou orientação 

para os funcionários desempenharem suas funções, outro entrevistado relata como 

conduz essa etapa na sua pousada: 

 
 

Eles aprendem as tarefas no dia a dia e geralmente, os outros funcionários 
vão ensinando/orientando e acompanhando eles. Geralmente, o antigo 
funciona como se fosse uma liderança para os novos (Paulo). 

 
 

O relato acima do Paulo revela que, além de os seus novos funcionários 

compreenderem no dia a dia as suas devidas obrigações, eles também vão seguindo 

as instruções dos funcionários mais experientes e mais antigos da casa, sendo assim, 

os mais antigos, no papel de líderes, devem se responsabilizar por guiar os novatos.  

Existe o caso do meio de hospedagem A, que se trata de uma pousada mais 

estruturada, gerida por um proprietário, que durante a entrevista aparentou ser 

visionário, com ideias inovadoras em relação ao modo de gerir seu negócio. Não é a 

toa que o seu empreendimento foi o vencedor do prêmio de melhor pousada e hotel 

da ilha por três anos consecutivos, em 2013, 2014 e 2015, e está concorrendo para o 

ano de 2016, que deve acontecer no início de dezembro de 2016.  

 
 

Pagamos para as nossas camareiras um curso de três semanas, sim, é um 
curso menor, mas elas conseguem aprender tudo o que tem que ser feito e 
voltam sabendo muitas coisas (Pedro). 

No caso específico do entrevistado acima, o seu meio de hospedagem oferece 

um curso rápido de camareira em uma instituição de qualificação profissional, em que 

os funcionários possam aprender a atuar com mais profissionalismo no ambiente de 

trabalho. 
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3.4 A OBSERVAÇÃO CONSTANTE COMO AVALIAÇÃO 

 

Esta categoria de análise tem o intuito de expressar o quanto os cinco 

entrevistados consideram importante observar e avaliar o comportamento de seus 

funcionários. 

Lashley e Spolon (2011) acreditam que para ajudar a garantir o sucesso do 

empreendimento, é fundamental avaliar o desempenho dos colaboradores, pois 

através de uma avaliação, é possível saber o nível de progresso que os empregados 

estão tendo de acordo com a realização de suas tarefas. Podendo assim, adotar 

atitudes de melhorias caso sejam necessárias.  

 
 

Nós estamos sempre observando. Observando a conduta de cada um. Todos 
aqui são pontuais e muito bons de trabalhar. Mostram-se dispostos sempre 
(Paulo). 

 
 

Paulo, em seu relato, destaca que os seus funcionários são constantemente 

observados, inclusive as suas maneiras de agir no dia a dia, porém, também afirma, 

que os seus colaboradores são excelentes funcionários, cumprem todas as 

obrigações de forma correta e estão sempre prontos a ajudar.  

Para autora Pimenta (2013), o atendimento aos clientes deve ser sempre 

desenvolvido e frequentemente revisado, para que a qualidade da prestação do 

serviço continue sendo mantida.    

 

“Eles são avaliados pelo bom comportamento deles (Luiz)”. Em seu relato, o 

entrevistado afirma que os seus funcionários também são avaliados pela forma que 

se comportam no ambiente de trabalho.  

3.5 GARANTIA DE RETORNO 

 

Finalmente, a última seção, tem por objetivo explanar que a maneira como o 

serviço é oferecido ao cliente garante o retorno do hóspede.  

Pimenta (2013) esclarece que no setor terciário, o serviço é prestado 

diretamente ao cliente, que é quem avalia de imediato a qualidade de como foi 



60 
 

 

oferecido. Portanto, não é considerável que um serviço seja falho, pois não é possível 

voltar no tempo para refazê-lo e consertá-lo.  

Barbieri (2012) relata que quando uma empresa presta serviços abaixo do 

desejado pelo cliente, ou não cumpre o que foi informado no ato da venda, a mesma 

corre um grande risco de ver a confiança e a sua reputação serem abaladas junto ao 

mercado.  

Na pesquisa realizada, foi interessante observar uma visão consensual entre 

os entrevistados, no que se refere à boa relação entre os gestores das cinco 

pousadas. Foi notado que existe uma espécie de parceria entre eles. 

 
 

Mesmo quando não temos mais vaga, nós recebemos o visitante, 
damos atenção e apresentamos a Ilha. Após isso, ligamos para outra 
pousada e vemos se tem vaga, se tiver, recomendamos o cliente a ir 
lá. No entanto, ao ser bem recebido, em uma próxima oportunidade, 
essa pessoa pode voltar e se hospedar com a gente (Pedro). 

 
 

Essa visão do relato acima, também é apontada pelos outros gestores, que 

alegam ser importante principalmente para Ilha de Paquetá e não só para os 

empreendimentos hoteleiros. Todos os entrevistados alegaram que quando não 

possuem mais vagas em suas pousadas, ligam para as outras e perguntam se elas 

ainda têm a vaga, se sim, indicam ao hóspede. 

Lashley e Spolon (2011) lembram que as empresas que prestam serviços na 

área de hospitalidade devem reconhece que é bem mais caro atrair novos clientes do 

que atrair clientes já existentes. 

 
 

Eu tenho hóspedes que trazem presentes para mim, que ligam sempre 
para saber como nós estamos e nós também ligamos para eles. Nós 
temos uma hóspede que está quase toda semana aqui. Ela é uma 
senhorinha e me trata como um neto. Eu cobro até menos o valor da 
diária para ela (Pedro). 
 
 

Neste contexto, conforme o relato acima, o entrevistado narra a sua boa relação 

com os seus hóspedes e o quanto eles são importantes para a sua empresa. Relata 

também que mantém um contato muito próximo com os eles e que, inclusive, fica 

preocupado quando eles não aparecem. Este tipo de gestão “familiar” extrapola na 

relação com os hóspedes, que são tratados com carinho e afeto.  
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Lashley e Spolon (2011) entendem que os colaboradores que atuam na “linha 

de frente” de um meio de hospedagem, devem ser compromissados em prestar um 

excelente serviço de atendimento aos clientes. E evidenciam a importância da 

empresa em analisar a qualidade em que o serviço está sendo oferecido, pois não 

adianta servir muitos clientes e eles serem recebidos de forma insatisfatória.  

 
 

Se o cliente for bem servido, com certeza já é um ponto a mais para o 
retorno do mesmo (Marta). 

 
 

De acordo com a linha de raciocínio de que o bom atendimento e excelência 

na prestação do serviço garantem o retorno do hóspede, a entrevistada confirma esse 

apontamento, explicitando o quanto é importante recepcionar bem o cliente.  

“Eu peço para que o meu funcionário pegue o hóspede no colo, caso seja 

necessário” (Pedro). Nesse relato, é interessante observar a forma que o entrevistado 

entende que os seus funcionários devem receber e tratar os seus clientes. Ele quis 

dizer que é necessário compreender e atender todos os desejos dos seus hóspedes.  

É possível concluir a análise, entendendo que, os processos de seleção, 

treinamento e avaliação são feitos de forma amadora, artesanal, nesses 

empreendimentos, apesar disso, são caraterísticas comuns em empreendimentos de 

pequeno porte e de origem familiar.  

Contudo, mesmo com esta falta de profissionalismo, muitos desses meios de 

hospedagem conseguem gerir seu próprio negócio com sucesso, garantindo o retorno 

e a fidelidade dos hóspedes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A área de gestão de pessoas inserida no âmbito hoteleiro é um aspecto 

fundamental que contribui para o desenvolvimento do colaborador, pois suas diretrizes 

impulsionam na qualidade dos serviços prestados. Em complemento, a área tem o 

poder de proporcionar estratégias para o meio de hospedagem, considerando que 

exista necessidade de atrair, desenvolver e manter pessoas capacitadas para atender 

as necessidades internas e externas do negócio. 

Ao apresentar o contexto acima, o propósito geral do presente trabalho foi 

investigar a atuação do setor de gestão de pessoas dos empreendimentos hoteleiros 

localizados na Ilha de Paquetá. 

Este estudo foi divido em três capítulos que, por meio de uma revisão de 

literatura, atingem objetivos que contribuem para a compreensão das principais 

funções da área de gestão de pessoas. No entanto, uma das dificuldades para a 

realização deste trabalho foi o escasso material bibliográfico publicado sobre a Ilha de 

Paquetá. Contudo, a abordagem sobre o local teve como principais referências o 

website da Ilha e notícias online. 

No primeiro capítulo foram apontados os aspectos que englobam a área de 

gestão de pessoas: como o colaborador atua em uma organização; o histórico 

evolutivo e; as principais funções da área. Esses fatores foram de suma importância 

para a construção de um referencial teórico que pudesse nortear os objetivos deste 

trabalho.  

Em seguida, o segundo capítulo direcionou-se aos elementos históricos, 

patrimoniais, sociais, geográficos, estruturais e turísticos que fundamentam o 

panorama atual da ilha de Paquetá. Ao observar esses aspectos foi possível identificar 

o potencial turístico da ilha e o modo no qual ele é explorado. 

Por fim, no terceiro capítulo, foram retratados os relatos de gestores de cinco 

empreendimentos hoteleiros na Ilha de Paquetá, coletados por meio da pesquisa de 

campo. Com isso, emergiram-se cinco blocos de análise: empresa familiar, seleção 

por indicação, aprendendo na vivência, a observação constante como avaliação e o 

bom serviço garante o retorno. 
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Na seção de análise da empresa familiar, verificou-se que o conceito de 

empresa familiar para a maior parte dos entrevistados não é só caracterizado pela 

existência de membros da família na gestão, como também está relacionada ao 

tratamento carinhoso oferecido a todos aqueles que fazem parte do negócio.  

Na categoria de análise “seleção por indicação”, foi possível perceber que a 

maioria dos gestores dos empreendimentos em estudo seleciona os seus 

colaboradores por meio de indicação, parentesco ou coleguismo. 

No bloco de análise “aprendendo na vivencia”, entendeu-se por meio dos 

depoimentos dos gestores, que não existe um programa formal de treinamento em 

nenhum dos empreendimentos analisados. Os funcionários recém-contratados 

apenas são orientados do serviço que vão executar pelo dono do estabelecimento ou 

pelos funcionários mais experientes e antigos da casa. 

No bloco “a observação constante como avaliação”, notou-se o quanto os 

entrevistados consideram importante fazer a observação e a avaliação do 

comportamento dos funcionários.  

E no último bloco de análise, a garantia de retorno, foi relatado que a forma 

como o serviço é prestado aos hóspedes pode garantir o seu retorno e a sua 

fidelidade. Portanto, foi considerado necessário por todos entrevistados, que os seus 

funcionários precisam entender o quanto é primordial para o sucesso do meio de 

hospedagem receber e tratar bem os clientes.  

Após a análise crítica, constatou-se que os empreendimentos em estudo 

realizam os processos da área de gestão de pessoas de forma amadora, porém, esta 

característica é comum e esperada em empresas de pequeno porte e/ou empresas 

de origem familiar.  

Portanto, foi possível perceber que, muitas vezes os processos de gestão de 

pessoas acontecem sem que o gestor se dê conta de que eles estão ocorrendo, por 

não possuírem, talvez, um setor específico ou um profissional especializado na área 

para cuidar dos colaboradores e gerir de forma detalhada tais funções. Ademais, em 

alguns empreendimentos, esses processos são pensados sem haver um 

planejamento formal, mas seus resultados nem sempre são ruins ou fracassados. 

É importante ressaltar que, tendo em vista a funcionalidade do setor de gestão 

de pessoas nas organizações e os benefícios que a área proporciona aos 
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funcionários, também é válido acrescentar que, no âmbito do setor de hotelaria, o 

bacharel em turismo se torna um potencial elemento para atuar na área, em razão do 

seu conhecimento na própria área de turismo e, também, no campo de gestão de 

pessoas, já que muitos cursos possuem em suas grades curriculares a disciplina como 

obrigatória.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1° BLOCO: O ENTREVISTADO E A EMPRESA 

 

1. Nome 

2. Idade 

3. Função/cargo no empreendimento 

4. Tempo de empresa 

5. Conte um pouco sobre a história da criação deste negócio 

4. É uma empresa familiar? Se sim, você acredita que as relações familiares 

influenciam na condução do negócio? Se sim, de que maneira? 

5. Em sua opinião, qual é o diferencial do seu meio de hospedagem? 

6. Como você lida com o desafio de equilibrar a administração da pousada e a sua 

vida pessoal? 

 

2° BLOCO: PERGUNTAS RELACIONADAS ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA 

ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

7. Quem se responsabiliza (acompanha) pela gestão de funcionários aqui na 

empresa? 

8. Quais são as suas tarefas relacionadas à gestão dos funcionários? 

9. Como vocês contratam novos empregados? Como as vagas são divulgadas? De 

que maneira é feita a seleção (etapas)? 

10. Espera-se o que do profissional que será contratado? 

11. Como os funcionários são recompensados? (Salários, benefícios, se sim, quais?) 

Tem algum tipo de remuneração ligado ao desempenho do funcionário? 

12. Quando o profissional entra para a organização, é dado algum 

treinamento/orientação para ele desempenhar sua função? Se sim, como acontece? 

13. Posteriormente, eles são submetidos a mais algum treinamento? 
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14. É dado oportunidade para o funcionário permanecer e crescer aqui na pousada? 

15. De alguma maneira os funcionários são avaliados? 

16. Você tem o hábito de observar a maneira como os funcionários atendem/se 

relacionam com os hóspedes? 

17. Você acredita que a maneira como o serviço é oferecido garante o retorno do 

hóspede? 

18. Em sua opinião, o que é capaz de manter um funcionário na empresa? 

19. Vocês buscam motivar os funcionários? De que maneira? 

 

 

 

 


