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HOSPITALIDADE E GERAÇÃO Y: PERSPECTIVA DO JOVEM PROFISSIONAL 
HOTELEIRO 

Yasmin Ribeiro Godinho1 

RESUMO 

O atual período histórico, chamado por estudiosos de Pós-modernidade, e suas 
principais características, deram origem a sujeitos considerados nativos digitais 
fascinados por desafios e, principalmente, ultrainvidualistas. Tendo como princípio 
básico da hospitalidade a relação com o outro, surge como questão norteadora do 
referente artigo entender qual o significado de hospitalidade para esses sujeitos pós-
modernos, quando inseridos no mercado de trabalho. Para tanto, o presente estudo 
tem como objetivo geral entender, através da perspectiva do jovem profissional qual 
o sentido da hospitalidade para esses sujeitos e de que forma eles são acolhidos 
pelo mercado de trabalho, mais especificamente pelo setor hoteleiro. Os objetivos 
específicos são: buscar na literatura base para discussão acerca da hospitalidade, 
da Pós-modernidade e dos sujeitos pós-modernos (geração Y), entender o que 
significa hospitalidade e acolhimento para a geração e analisar como a hospitalidade 
se insere no ambiente profissional ao qual a geração Y faz parte. Desta forma, para 
compreensão destas questões, optou-se por entrevistar jovens profissionais, 
atuantes do setor hoteleiro. Os resultados obtidos demonstraram que, apesar das 
características dos sujeitos pós-modernos e do contexto histórico ao qual 
pertencem, atitudes e comportamentos referentes aos primórdios da hospitalidade 
ainda são imprescindíveis para satisfação dentro do ambiente profissional.  

Palavras chave: Pós-modernidade. Geração Y. Hospitalidade.  

ABSTRACT 

The current historical period, called by scholars of postmodernity, and its main 
characteristics, gave rise to subjects considered digital natives, high self-esteem, 
fascinated by challenges and, above all, ultra-individualistic. Having as basic 
principle of hospitality the relation with the other, it appears as a guiding question of 
the referent article to understand what hospitality means to these postmodern 
subjects, when inserted in the labor market. Therefore, the present study aims to 
understand, through the perspective of the young professional, the meaning of 
hospitality for these subjects and how they are welcomed by the labor market, more 
specifically by the hotel sector. The specific objectives are: to search the literature 
base for discussion about hospitality, postmodernity and postmodern subjects 
(generation Y), to understand what hospitality and hospitality mean for the 
generation, and to analyze how hospitality is embedded in the professional 
environment To which the Y generation belongs. Therefore, to understand these 
issues, we opted to interview young professionals who work in the hotel sector. The 
results show that, despite the characteristics postmodern subjects and the historical 
context to which they are part, attitudes and behaviors referring to the beginnings of 
hospitality are still indispensable for satisfaction within the professional environment. 
 
Key Words: Postmodernity. Generation Y. Hospitality. 

                                                           
1
 Orientada pelo Prof. M.Sc. Reginaldo Lima de Moura. 
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INTRODUÇÃO 

Os movimentos da história sempre foram movimentos de tensão, onde as 

brigas epistemológicas tencionavam discursos outros. Neste sentido, o presente 

artigo buscou traçar um breve panorama histórico trazendo aspectos da Antiguidade, 

da Idade Média, da Idade Moderna e Idade Contemporânea, até chegar ao atual 

período da história que, segundo alguns autores, é chamado de Pós-modernidade. A 

Pós-modernidade se constitui, sobre tudo, em fagulhas de acontecimentos, quase 

imperceptíveis. A tecnologia, a individualização dos sujeitos, assim como as 

relações líquidas, propostas por alguns autores, são problemáticas que dão origem 

ao surgimento desse novo período histórico. 

Para melhor compreensão da Pós-modernidade, é necessário conhecer os 

sujeitos que fazem parte dela. Neste sentido, os sujeitos desta pesquisa são os 

indivíduos nascidos entre 1980 e 2000, que alguns estudiosos estão chamando de 

geração Y. Entendemos que este o grupo social representa explicitamente os 

sujeitos pós-modernos. Esses indivíduos apresentam características únicas, como 

por exemplo, um perfil multitarefa, elevada autoestima, fascinados por desafios, 

grande comprometimento com seus valores, além de serem considerados nativos 

digitais e ultraindividualistas. Para esses jovens, a quantidade de informações ao 

qual tem acesso importa mais que o conhecimento. 

 Olhando para esses sujeitos e suas principais características, percebemos 

que algumas bases da hospitalidade, que são os relacionamentos entre os sujeitos, 

não foram colocadas em seu contexto social. Esse fato se dá tanto em questões 

relacionadas ao âmbito pessoal, quanto profissional. Desta forma, tendo como 

primórdios da hospitalidade a relação com o outro, surge o seguinte 

questionamento: qual o significado de hospitalidade para esses sujeitos pós-

modernos quando inseridos no mercado de trabalho? 

 O objetivo geral desta pesquisa é entender, através da perspectiva do jovem 

profissional do setor hoteleiro, qual o sentido da hospitalidade para esses sujeitos e 

de que forma eles são acolhidos pelo mercado de trabalho. Para dar conta da 

compreensão dos critérios a serem utilizados, os objetivos específicos deste estudo 

serão: buscar na literatura base para discussão acerca da hospitalidade, da Pós-

modernidade e dos sujeitos pós-modernos (geração Y); Entender o significado de 

hospitalidade e acolhimento para a geração Y e analisar como a hospitalidade se 

insere no ambiente profissional ao qual a geração Y pertence. Para tentar atender a 
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estas questões, foi feito um diálogo entre autores que permeiam tanto o campo da 

hospitalidade, quanto o campo das relações sociais pós-modernas.  

Para apresentar e discutir os questionamentos da pesquisa em questão o 

presente artigo estruturou-se em três seções. A primeira seção foi dedicada a 

discussão acerca da literatura referente aos aspectos que explicam a hospitalidade 

tanto em âmbito social quanto comercial. A segunda seção apresenta temas atuais, 

tais como a tecnologia e a globalização, além de expor características pertencentes 

à Pós-modernidade e aos sujeitos pós-modernos (geração Y). A terceira seção 

busca trazer a perspectiva metodológica utilizada no artigo, assim como as análises 

da pesquisa feita com jovens profissionais, pertencentes à geração Y atuantes em 

meios de hospedagem.   

 A pesquisa apresenta caráter exploratório e descritivo, esclarecendo 

conceitos e ideias, além de descrever características específicas da geração Y. Para 

o levantamento de dados foi feita uma pesquisa bibliográfica, e para a pesquisa de 

campo foi realizada uma entrevista estruturada aberta, com cinco jovens 

profissionais que fazem parte da geração de estudo em questão. É uma pesquisa 

qualitativa, já que explora dados que não podem ser quantificados.  

 Por último, nas considerações finais apresentamos algumas possibilidades 

desses sujeitos se sentirem inseridos nessas novas configurações de trabalho, tal 

como trouxemos questionamentos que não foram respondidos no trabalho. 

 

1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA HOSPITALIDADE 

 

A hospitalidade “[...] envolve um amplo conjunto de estruturas, serviços e 

atitudes que, intrinsecamente relacionados, proporcionam bem-estar” (CASTELLI, 

2006, p.1). O ato de ser hospitaleiro é tão antigo quanto a historia da civilização. Em 

um primeiro momento, o conceito da hospitalidade estava relacionado 

principalmente ao acolher e alimentar viajantes, ou seja, ao hospedar. Até os dias 

atuais, o termo é comumente associado a atividades relacionadas ao turismo e 

hotelaria, e apesar de intangível, podia e ainda pode ser considerado uma das 

principais matérias-primas para o desenvolvimento dessa indústria, que se mantém 

em constante ascensão. Além do hospedar, a hospitalidade é comumente 

relacionada a atitudes e comportamentos positivos.  
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Pensar sobre hospitalidade em contextos contemporâneos e associar o 

significado do termo apenas a atitudes relacionadas ao turismo e a hotelaria pode 

ser considerado um equívoco, já que a hospitalidade se caracteriza como uma 

junção de atitudes originadas da própria base da sociedade (LASHLEY; 

MARRISON, 2004). Camargo (2005) afirma que a noção de hospitalidade não é algo 

limitado a sociedades arcaicas ou primitivas, e sim existentes até hoje nas 

sociedades contemporâneas. 

Apesar de existente na sociedade atual, a comunicação entre as pessoas 

acaba sendo influenciada pelo modo de vida moderno. Já que “[...] a hospitalidade 

se define a partir do outro” (BOFF, 2005, p. 94), entende-se que se a comunicação 

interpessoal é influenciada, a hospitalidade também é. Boff (2005) ressalta que é 

mais comum vivermos a hospitalidade com aqueles indivíduos que estão mais 

próximos de nós, sendo ela um tipo de hospitalidade que deriva da sensibilidade 

humana mínima e do sentimento comum de solidariedade. Entretanto, apesar de 

existir uma relação de tensão, praticar a hospitalidade com pessoas que não fazem 

parte diretamente do nosso convívio social (ou seja, total desconhecidos) é algo 

possível e, no mínimo, gratificante 

Ainda de acordo com Boff (2005), “se não sabemos [...] que políticas assumir 

[...], podemos alimentar atitudes e comportamentos que embasem a hospitalidade e 

criem uma subjetividade nova aos cidadãos” (BOFF, 2005, p.163). O autor aponta 

como atitudes e comportamentos de hospitalidade a boa vontade incondicional, 

acolher generosamente, escutar atentamente, dialogar francamente, negociar 

honestamente, renunciar desinteressadamente, responsabilizar-se conscientemente, 

relativizar corajosamente, assim como transfigurar inteligentemente. Segundo ele, 

tais comportamentos nos levam a uma globalização verdadeiramente humana.  

Além de estar presente na esfera pública/social, a hospitalidade também pode 

ser encontrada na esfera comercial. 

[...] Ainda que a noção de hospitalidade não envolva necessariamente o ato 

de proporcionar pousada, abrigo aos visitantes, não há como deixar de 

incluir nesta categoria o calor humano dedicado a alguém, sob a forma da 

oferta de um teto ou ao menos de afeto, de segurança, ainda que por 

alguns momentos (CAMARGO, 2005, p. 52). 

Tendo como enfoque principal o hospedar comercial, entende-se que o 

principal produto oferecido nesse segmento são os serviços, produtos intangíveis. 

Compreender a relação da hospitalidade com a entrega satisfatória desses serviços 
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é de extrema importância não só para o contento de quem o recebe, como também 

para a excelência de quem oferece (profissionais). 

Camargo (2005) explica a diferenciação entre o hospitaleiro e o anfitrião 

profissional. Segundo o autor, o hospitaleiro é aquele que recebe por prazer, sem ter 

nenhuma obrigação. Já o anfitrião profissional não recebe necessariamente por 

prazer, ou seja, ele segue as “[...] leis de satisfação do hóspede” (CAMARGO, 2005, 

p. 57). Deste modo, o anfitrião profissional pode ser considerado um hospedeiro, e 

“[...] o fato de ser bom hospedeiro não é necessário para ser hospitaleiro” 

(LASHLEY; MORRISON, 2004, p.57).  

Lashley e Morrison (2004) ressaltam ainda que para ser um hospedeiro de 

qualidade é necessário, além de solícito, ser habilidoso. Os autores explicam que 

pessoas hospitaleiras podem ser solícitas, mas não necessariamente habilidosas, ou 

seja, ser hospitaleiro também não significa ser um bom hospedeiro.  

Para entender o funcionamento da hospitalidade comercial quando inserida 

na sociedade moderna é preciso analisar o ambiente ao qual ela faz parte.  Tendo o 

setor hoteleiro como um dos principais ambientes comerciais onde a hospitalidade é 

fundamental na prestação de serviço e, consequentemente, na obtenção de lucros, 

a compreensão da funcionalidade específica do setor em um contexto 

contemporâneo também é de suma importância para entender o domínio desse 

comportamento, também em cenário vigente.  

Entender o setor hoteleiro atualmente e as mudanças ocorridas no ramo 

significa entender as evoluções que aconteceram em contexto organizacional. A 

globalização moderna proporcionou diversas mudanças na sociedade 

contemporânea, provocando alterações em âmbito social, político, econômico e 

cultural. O desenvolvimento tecnológico e informacional são peças fundamentais na 

sociedade global, e provocam impactos não só na esfera social, como também na 

comercial.  

2  TECNOLOGIA E PÓS-MODERNIDADE 

 

“[...] A sociedade atual pode ser descrita como uma sociedade informatizada, 

em razão dos grandes avanços da tecnologia da informação” (CASTELLI, 2006, 

p.8). Entender o funcionamento de um mundo globalizado pode ser um dos fatores 

mais importantes para compreender o funcionamento das relações sociais que nele 
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se inserem. Bauman (1999) ressalta que a globalização é um processo irreversível, 

que afeta a todos de uma mesma forma.  

O desenvolvimento dos veículos de comunicação é capaz de promover uma 

interação social em esfera global. Todavia, apesar da grande conectividade atual e 

facilidade no recebimento de dados, na maioria das vezes, grande parte da 

população não é capaz de transformar esses dados recebidos em informações. 

Além disso, apesar de um indivíduo ser capaz de manter um vínculo com o outro, 

estando em diferentes locais do planeta, ele pode simultaneamente se ausentar do 

meio ambiente ao qual está inserido naquele momento. Segundo Camargo (2005, 

p.38), “[...] a comunicação de massa, de um lado, esvazia o ritual cotidiano da 

conversação, isola os indivíduos em suas casas/cavernas”.  

Todavia, a importância da globalização e do desenvolvimento tecnológico e 

informacional é incontestável. Apesar dos inúmeros benefícios que esse 

desenvolvimento proporciona à sociedade contemporânea, ele influencia 

diretamente nas relações sociais pós-moderna. Boff (2005) explica que existem 

limitações em todos os sentidos, principalmente pelo fato de convivermos em 

ambientes industriais complexos e impessoais, diferentemente do passado, onde os 

indivíduos além de se conhecer, formavam grupos de convivência.  

Bauman (2004, p.12) ressalta: 

[...] Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e 

expectativas utilizando termos como “relacionar-se” e “relacionamentos”, as 

pessoas falem cada vez mais [...] em conexões, ou “conectar-se” e “ser 

conectado”. Em vez de parceiros, preferem falar em “redes”. Quais são os 

méritos da linguagem da “conectividade” que estariam ausentes da 

linguagem dos relacionamentos?  

As vantagens que um mundo globalizado e tecnologicamente avançado 

oferece devem ser usufruídas de forma que não altere negativamente o convívio 

entre os indivíduos que compõe a sociedade atual.  

 

2.1  PÓS-MODERNIDADE 

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções 

clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso “[...] 

universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos 

de explicação” (EAGLETON, 1998, p. 7).  
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Os estudos da pós-modernidade ainda são muito incipientes, nesse sentido, 

contextualizar em que cenário ela surge se torna relevante para o seu entendimento 

e compreensão do comportamento dos sujeitos que se inserem nesse contexto pós-

moderno. 

O surgimento das primeiras civilizações ocorreu na Antiguidade, que se inicia 

com a escrita e perdura até a queda do Império Romano. Em seguida, se deu o 

início a Idade Média, que possuía uma sociedade rigidamente hierarquizada e 

marcada pela fé em Deus e pelo rígido controle da igreja católica, a instituição mais 

poderosa da época. Neste período, o mundo não era interligado, sendo assim, o 

contato dos povos e regiões era quase inexistente.  

A Idade Moderna surge posteriormente a Idade Média, e foi neste período que 

ocorreu o desenvolvimento das grandes navegações, o renascimento cultural e 

científico, a reforma religiosa, o Iluminismo e o início da Revolução Francesa. Nesta 

época, os campos científicos avançaram significativamente trazendo uma nova 

perspectiva para a arte e cultura. Foi um período de contestação, onde essas 

grandes transformações estabeleceram uma nova percepção de mundo. O grande 

precursor da Idade Moderna foi René Descartes, com a obra “O discurso do 

método”, onde o filósofo apresenta quatro regras para comprovação cientifica.  O 

autor aponta como primeira regra não aceitar nada como verdadeiro, isto é, colocar 

tudo em questão. A segunda regra que o autor ressalta é que, quando uma questão 

se apresentar muito complexa, é necessário dividi-la em quantas partes simples 

forem possíveis. Feito isso, ordenar as partes simples, sem desvios, de modo que 

seja composto o todo complexo que se pretende a verdade almejada, sendo essa a 

terceira regra. Por último, o autor aponta que o procedimento científico deve ser 

retomado e repetido por qualquer pessoa quantas vezes forem necessárias.  

Após a Idade Moderna iniciou-se a chamada Idade Contemporânea, 

caracterizada por um fluxo de acontecimentos muito mais intensos que nos outros 

momentos da história. A modernização na fabricação e armazenamento de 

informações, além do desenvolvimento tecnológico são uns dos principais traços 

presentes neste período. Esses movimentos podem parecer, para muitos, uma 

confusão epistemológica. Entretanto, como afirma Piaget (1967, p. 7, apud 

SANTOS, 2011, p. 55), “[...] é em períodos de crise que a epistemologia prospera”. 

Pretende-se dizer com isso que é no período da crise que novos lugares de fala são 

oportunizados, que há um alargamento na perspectiva das ciências e que há a 
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criação de novas oportunidades de diálogo. Esses movimentos não são movimentos 

simples, são movimentos de tensões, de concessões e de alargamentos.  

Muitos pensadores afirmam que o atual período da história não é mais a 

Idade Contemporânea, e sim Pós-moderna, ou também conhecida como 

modernidade líquida. Por ser um conceito ainda recente e em período de 

construção, não se sabe exatamente quando se iniciou. Estudiosos afirmam que a 

Pós-modernidade teve seu início no final do século XX e início do século XXI, 

caracterizada por uma mudança geral na condição humana.  

O desenvolvimento e transformações no campo tecnológico, na produção 

econômica, na cultura, nas formas de sociabilidade, na vida política e cotidiana, 

além do surgimento de novos conceitos e categorias, fazem parte desta época. Na 

Idade Contemporânea, por exemplo, o futuro profissional dos sujeitos já estava pré-

determinado no momento de seu nascimento, não havia tantas escolhas e 

angústias. Os valores já estavam colocados, diferentemente de hoje em dia. 

Atualmente, as contestações aumentaram e o que é certo e errado não está 

determinado de forma concreta.  

Falar da atualidade é sempre mais difícil, sendo assim, para entender melhor 

a Pós-modernidade é necessário uma maior compreensão dos sujeitos que fazem 

parte desse período. Quem são os filhos da pós-modernidade?  

 

2.2  GERAÇÃO Y 

 O significado da palavra “gerações” engloba um conjunto de indivíduos que 

possuem a mesma faixa etária, tendo sua formação influenciada por um mesmo 

contexto histórico, econômico, político e social, que implica no comportamento 

desses indivíduos. Pertencer a uma mesma geração determina certos pensamentos 

e comportamentos específicos. 

 Coutinho (2006, p.98) explica que a partir de um ponto de vista psicológico 

[...] pode-se falar em geração como uma expressão de valores padrões e 

comportamento relativos a um grupo de idade em determinado período de 

tempo. Esses valores e comportamentos, que fazem parte das identidades 

sociais e pessoais desses sujeitos, contudo, não são fixos, sofrem 

alterações à medida que eles interagem com os novos valores e padrões de 

comportamento que vão surgindo ao longo do tempo.  

O conceito sociológico denominado de Geração Y tem sido tema de grandes 

discussões e análises. Essa geração é composta por pessoas que nasceram em um 



12 
 

mundo que estava se transformando em uma grande rede global, entre os anos de 

1980 e 2000, de acordo com o autor Don Tapscott (2007). 

Segundo o autor,  

[...] essa geração está revolucionando a própria natureza da internet. [...] 
Essa geração está transformando a internet de um lugar no qual voc  
encontra informações em um lugar no qual voc  compartilha informações, 
colabora em projetos de interesse m tuo e cria novas maneiras para 
resolver alguns dos nossos problemas mais urgentes. (TAPSCOTT, 2007, 
p. 54).  

Neste sentido, o que se apresenta junto com a geração Y é que se trata de 

uma geração onde o conhecimento é colocado em segundo plano. De acordo com o 

autor, as informações são passadas sem que os sujeitos dessa geração tenham 

uma perspectiva crítica dessa informação, compartilhando muita das vezes em 

verdades. 

Estes comportamentos ocorrem porque a geração Y apresenta uma série de 

atitudes, tais como liberdade, customização, escrutínio, integridade, colaboração, 

entretenimento, velocidade e inovação. Não cabe para essa composição textual 

explicitar cada uma dessas atitudes.  

Desta forma, entende-se que o sujeito que faz parte da geração Y é o sujeito 

fruto deste movimento da Pós-modernidade. Esse contexto histórico em que a 

geração Y se desenvolveu, influencia na formação de jovens que podem ser 

considerados “nativos digitais”, com perfil multitarefa, elevada autoestima, 

fascinados por desafios, além de grande comprometimento por seus valores. Mas 

quais seriam esses valores?  

Sendo fruto da Pós-modernidade, os sujeitos que compõe a geração Y se 

inserem em um contexto de um mundo mais acelerado. Tendo como traços pós-

modernos o ultra individualismo e a superficialidade das relações, entende-se que o 

medo do contato e do vínculo também são traços dessa geração. Esses indivíduos 

se prendem em relações mais momentâneas pelo medo de ligações mais profundas. 

São individualistas e, na maioria das vezes, procuram sempre novas conquistas, 

seja na vida pessoal ou profissional, mas com o intuito de provar para si mesmo que 

“são capazes”. 

A Pós-modernidade é um ambiente onde as coisas são efêmeras e líquidas, 

de acordo com a perspectiva de Bauman (2007). Os sujeitos que fazem parte deste 

contexto estão sempre querendo algo a mais. Essa busca pelo novo se dá pela 
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crença de que tudo que é mais antigo torna-se antiquado. A metáfora do líquido 

utilizada por Bauman (2007), na verdade, para a geração anterior (geração X, 

nascidos entre 1965 e 1980), era apresentada de outra forma. As questões se 

acomodavam em outros espaços. Já para a geração Y, o líquido se apresenta como 

algo transitório, efêmero.  

As atividades desempenhadas pela geração Y são muito maiores se 

comparada a gerações anteriores. Se contrastada com a geração X, alguns 

exemplos que comprovam isso são facilmente identificados. Na geração passada, 

um indivíduo possuir uma formação de nível médio, já era garantia de um emprego 

e, consequentemente proporcionava uma sensação maior de estabilidade 

econômica. Hoje em dia o mercado de trabalho exige mais do profissional. Para um 

bom reconhecimento em uma empresa, por exemplo, o profissional que faz parte da 

geração Y precisa ter, além do ensino médio, uma formação num curso superior, o 

domínio de diferentes idiomas, um conhecimento técnico em diferentes áreas, entre 

outras coisas.  

Em consequência do contexto histórico atual e de todas as mudanças 

acarretadas pela globalização e pelo desenvolvimento informacional e tecnológico, 

até o perfil das empresas mudaram. Atualmente, uma mesma empresa pode estar 

em vários lugares do mundo. Há uma dispersão nos espaços e isso reflete 

diretamente nos sujeitos que atuam neles. Hoje, o jovem não sabe ao certo onde ele 

pode chegar, em contrapartida, ele também não pode ficar parado. Esta realidade 

acaba dificultando a articulação do profissional.  

Em consequência da maior facilidade ao acesso a informações e, desta 

forma, ao conhecimento de seus direitos, a geração Y pode ser considerada uma 

geração mais crítica, se comparada a gerações que a antecedem. Hoje, o mercado 

de trabalho exige mais dos profissionais, mas cabe o questionamento: será que o 

reconhecimento pelo profissional aumentou na mesma proporção que as 

exigências?  

A geração Y está atenta a isso, e talvez seja esse um dos motivos para 

constante insatisfação dos jovens profissionais dentro mercado de trabalho.  

 

2.3  GERAÇÃO Y E A HOTELARIA  

O mercado de trabalho atual sofre uma série de mudanças que, muitas das 

vezes, são consequências da globalização e do contexto histórico que vivemos. 
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Hoje, cada vez mais pessoas trabalham construindo serviços, com o uso da 

informação e da criatividade, aspectos da geração Y apontados por Don Tapscott 

(2007).  Se tratando do setor hoteleiro, isso fica ainda mais explícito, já que é um 

ramo onde a prestação de serviço é a principal fonte para o sucesso da empresa. 

As transformações sociais produzem consequências importantes no mercado 

de trabalho. Todos os setores mercadológicos são atingidos por reflexos da pós-

modernidade, e a Hotelaria, apesar de muitas das vezes presar por um caráter mais 

formal, onde o uso da criatividade (por exemplo) não é um comportamento 

corriqueiro, também precisa se readequar a essas mudanças para atingir um nível 

de satisfação ao hóspede no momento da prestação de serviço.  

A geração Y hoje é considerada a mais nova geração no mercado de trabalho 

atual. Entretanto, apesar do grande número de jovens que constituem o quadro de 

funcionários (para a geração Y „colaboradores‟) dentro das empresas, eles não 

estão sozinhos. Sujeitos de outras gerações, principalmente da geração X, também 

estão presentes no mercado de trabalho atual. 

Desta forma, o ambiente profissional é um local onde pode acontecer o 

diálogo entre as diferentes concepções de mundo, específicas de cada geração. É 

um espaço de convivência entre os diferentes perfis dos profissionais. Essa 

convivência, ao mesmo tempo que pode agregar valor e conhecimento para os 

próprios profissionais da área, também pode ser motivos para divergências entre as 

gerações. Os conflitos que podem acontecer dentro de um hotel, gerados pela 

divergência de ideias entre as gerações, não agregam na produção da empresa.  

Para Tapscott (2007, p. 116) “[...] velocidade é uma expectativa natural para 

quem está acostumado a respostas instantâneas”. Sendo assim, podemos afirmar 

que a geração Y, sempre em buscas de respostas o mais rápido possível, pode ser 

considerada a geração que tem urgência em obter realizações. É uma geração que 

esta sempre em busca de novas informações e de um ambiente de trabalho que 

garanta novos desafios e oportunidades. Entretanto, o mercado de trabalho, isso 

inclui o setor hoteleiro, está mais hostil, mesmo sendo uma área onde a 

hospitalidade deveria ser relevante não só na prestação de serviço ao hóspede, 

como também entre os funcionários, independentemente do cargo. A linha de 

produtividade está muito agressiva, e muitas das vezes esses jovens profissionais, 

apesar da busca constante por capacitação, não se sentem totalmente preparados e 

acolhidos pela empresa. 
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Colocado observações e pesquisas teóricas, percebe-se que os estudos 

voltados para essa geração ainda são incipientes. Sendo assim, cabe pensar: a 

geração Y, apesar do comprometimento em qualificar-se para o mercado de 

trabalho, se sente, de fato, reconhecida e acolhida pela empresa ao qual faz parte? 

 

3  ANÁLISES DA PESQUISA 

 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

elaboração do artigo, assim como a perspectiva de jovens profissionais atuantes do 

setor hoteleiro, sobre como o mercado de trabalho se porta diante esses jovens, 

além de trazer novos indicadores acerca do significado, na prática, do termo 

hospitalidade para esses profissionais. 

 

3.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo Gil (2002, p. 17), pode-se definir pesquisa como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos. O presente artigo é uma pesquisa exploratória, que procura 

desenvolver e esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 2008). Também possui 

caráter descritivo, já que descreve características de um grupo específico, 

estabelecendo relações entre variáveis (GIL, 2008).  

Ainda neste artigo foram utilizados procedimentos técnicos como pesquisa 

bibliográfica e entrevista estruturada aberta. Na pesquisa bibliográfica foram 

utilizados livros e artigos científicos inerentes às áreas de recursos humanos, 

administração, sociologia e psicologia, onde foi feito uma pré-análise de todos os 

materiais utilizados, assim como, de todo material necessário para melhor explicar 

os temas trabalhados.   

A realização da entrevista estruturada aberta como técnica de coleta de 

dados se deu como forma de proporcionar uma maior liberdade de resposta ao 

entrevistado, oportunizando diálogos e assim enriquecendo o artigo. 

Para Bakhtin (2011, p. 401)  

[...] se transformarmos o diálogo em um texto contínuo, isto é, se 

apagarmos as divisões de vozes (a alternância dos sujeitos falantes), o que 

e extremamente possível (a dialética monológica de Hegel), o sentido 
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profundo (infinito) desaparecera (bateremos contra o fundo, poremos um 

ponto morto). 

Esta opção estética foi feita a partir da conversa dos sujeitos da pesquisa, dos 

autores utilizados, tal qual da pesquisadora, com o intuito de não apagar as vozes 

de nenhum desses sujeitos, entendendo com Bakthin (2003) que não existe a 

primeira nem a última palavra, ou seja, não há limites no processo dialógico.    

  Para realização da entrevista, foram selecionados, a partir de uma pesquisa 

realizada dentro da Universidade Federal Fluminenses, três jovens profissionais, 

com idades entre 20 e 25 anos, estudantes dos cursos de Turismo e Hotelaria. 

Esses sujeitos, que fazem parte da geração Y, trabalham diretamente com meios de 

hospedagem, possuindo assim experiência não só no mercado de trabalho como um 

todo, e sim com empresas que fazem uso direto da hospitalidade na prestação de 

serviço.   

Segundo Bardin (2011, p. 145), a análise qualitativa “[...] corresponde a um 

procedimento [...] mais adaptável a índices não previstos, ou a evolução das 

hipóteses”. Esta é uma pesquisa qualitativa já que visa compreender a perspectiva 

dos sujeitos que fazem parte de um grupo social específico, dentro de um ambiente 

delimitado (mercado de trabalho). 

 

3.2  ANÁLISES DOS RESULTADOS 

As entrevistas buscaram mostrar, através de uma perspectiva do jovem 

profissional, que faz parte da geração Y, qual o sentido do termo denominado de 

hospitalidade para esses sujeitos e de que forma eles são acolhidos pelo mercado 

de trabalho, mais especificamente pelo setor hoteleiro. 

Para preservar suas identidades, os sujeitos serão chamados no presente 

artigo de Y1, Y2 e Y3. A partir da análise de suas respostas, foram criados quatro 

novos indicadores de hospitalidade para este grupo, no ambiente organizacional, 

que contrastam com a teoria já existente acerca do assunto. São eles: 

  Pacotes de benefícios oferecidos pela empresa; 

 Flexibilidade de horário de trabalho; 

 Possibilidades de treinamento e desenvolvimento; 

 Autonomia dentro do ambiente profissional. 

Como base de diálogo teórico entre os sujeitos da pesquisa, a pesquisadora e 

o referencial teórico, sobre este último nos pareceu mais adequado o diálogo com 
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Leonardo Boff, que apresenta atitudes e comportamentos para uma relação 

hospitaleira. Abaixo iniciamos os diálogos entre os sujeitos desta pesquisa.  

Quando questionados sobre o que significa acolhimento dentro do ambiente 

de trabalho e se eles se sentem acolhidos dentro da empresa que trabalham 

atualmente, os entrevistados responderam que: 

Y1: Acolher é receber bem o funcionário, mas principalmente manter o bom relacionamento, 

orientar sobre a melhor forma de realizar suas atividades e acompanhar seu desempenho. Dessa 

forma, nos sentimos acolhidos.  

Y2: Acolhimento dentro do ambiente de trabalho significa trabalhar em um lugar onde a 

equipe é unida e o ambiente confortável, onde você pode expressar seus pensamentos sem medo de 

represaria. Sim. 

Y3: Acolhimento se refere à capacidade da empresa de receber, orientar, treinar e auxiliar o 

funcionário a desenvolver suas capacidades em função dos objetivos organizacionais. Nesse 

momento, não me sinto acolhido porque não temos a oportunidade de aprendizado com treinamento 

e sim com os erros que são cometidos durante o processo e causam transtornos para o colaborador.  

Percebemos que as orientações de respostas apresentam algumas ideias 

semelhantes. Para Y1 o acolhimento está relacionado diretamente a manter um bom 

relacionamento, a orientação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da 

empresa. O bom relacionamento nos desloca a entender que a escuta proposta por 

Boff é o caminho para essa relação de hospitalidade. Não e possível ter um bom 

relacionamento sem abrir-se pro outro, escutar, dialogar, entrar em reciprocidade 

(BOFF, 2005). 

Y2 vai trazer uma perspectiva de acolhimento direcionado para uma equipe 

unida e um ambiente de trabalho confortável. Estes direcionamentos nos fazem 

dialogar diretamente com Boff quando o mesmo aponta para a questão do “acolher 

generosamente” (BOFF, 2005, p. 167). Não podemos pensar em uma equipe unida 

e um ambiente confortável sem ter um espaço acolhedor. E ainda questionado sobre 

acolhimento, Y2 fala sobre a possibilidade de expressar seus pensamentos. Essa 

ideia coaduna com a orientação de Boff para “dialogar francamente” (BOFF, 2005 p. 

169). Não devemos ter medo de falar, local onde se possa expressar seus 

pensamentos, sem medo, entrar em reciprocidade. Expressar-se sem medo é uma 

das dificuldades dos sujeitos pós-modernos. Bauman (2007) aponta para a vida 

liquido-moderna e seus medos. O medo bloqueia o caminho dos sujeitos da geração 

Y. Apesar de serem sujeitos independentes, autônomos, com perfil multitarefa, 

fascinados por desafios e comprometidos por seus valores, eles possuem a 
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insegurança do futuro, vivem tempos líquidos. As questões que antes se 

acomodavam em novos espaços, hoje não se sustentam.  

Já Y3 orienta sua resposta sobre acolhimento para receber, orientar, treinar e 

desenvolver as capacidades dos colaboradores. Para desenvolver essas 

capacidades é preciso “[...] escutar atentamente” (BOFF, 2005, p. 167). Como 

ressalta Boff (2005, p.167), “[...] importa mais escutar com o coração do que com os 

ouvidos”. 

Seria então o acolhimento e o diálogo apontados por Boff (2005) as principais 

atitudes e comportamentos que deveriam estar presentes nos ambientes 

corporativos atuais? 

A segunda problemática apresentada diz respeito ao pacote de benefícios 

oferecidos pela empresa. Perguntamos se estes pacotes poderiam ser considerados 

uma forma de bem receber os colaboradores. Segue as respostas: 

Y1: Não. Os benefícios oferecidos são básicos e não impactam na forma como são 

recebidos. 

Y2: Sim. Neste caso os colaboradores podem se sentir mais seguros e acolhidos pela 

empresa, sentir que as necessidades dos trabalhadores são levadas em consideração ao fazer o seu 

planejamento. 

Y3: Certamente. Não apenas retribuições financeiras, mas também que o reconhecimento 

seja parte dos valores organizacionais. 

O entrevistado Y1 nos apresenta um direcionamento de resposta muito 

objetivo. Desta forma não oportunizando um lugar de diálogo.  

Entretanto, Y2 e Y3 trazem novamente a perspectiva do acolhimento e do 

reconhecimento, que de acordo com Boff (2005) estão relacionados a escuta e ao 

diálogo, desta forma apresentando um ambiente de trabalho mais hospitaleiro.  

A impossibilidade de ampliar os diálogos nos fazem pensar até que ponto 

esses pacotes de benefícios fomentam espaços corporativos mais hospitaleiros. 

Continuando nossa entrevista, questionamos os sujeitos se a flexibilidade de 

horário/trabalho dentro das empresas poderiam ser uma forma de acolher as 

demandas individuais desses colaboradores. 

Y1: Essa flexibilidade de horário depende de cada gestor mas acredito que sim, é uma boa 

forma de acolher essas demandas. 

Y2: Sim, principalmente no ramo hoteleiro onde normalmente trabalha-se por escala, 

incluindo final de semana, a liberdade de trocas de horários e folgas no schedule é fundamental para 

manter o funcionário satisfeito na empresa. 
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Y3: Sim. Uma empresa que permite o funcionário ter uma vida fora do ambiente 

organizacional é uma empresa que o acolhe e o proporciona maior satisfação naquilo que ele faz. 

O diálogo apresentado por Boff é uma das principais características que 

podemos destacar na resposta de Y1, pois embora Y1 tenha apontado que a 

flexibilidade de horário depende de cada gestor, esta flexibilização só se dá de forma 

eficiente e produtiva quando dialogada com os colaboradores. O fragmento 

“depende de cada gestor” nos parece uma relação de subordinação, muito 

característica dos tempos líquidos que vivemos. A verticalização das ações 

corporativas não deveriam criar um ambiente de trabalho hostil. Os tempos líquidos, 

apontados por Bauman (2007), apresentam para além de uma humanidade em 

movimento, uma utopia e uma era de incertezas. Atribuir a flexibilidade de horário 

apenas a um sujeito é não acreditar que a relação é de pelo menos dois, onde 

intercambiar, escutar e entrar em reciprocidade seriam fundamentos essenciais para 

os sujeitos pós-modernos.   

Já a resposta de Y2 se aproxima da ideia de “[...] negociar honestamente” 

(BOFF, 2005, p.170). Mesmo pontuado por Y2 que a liberdade de trocas de horários 

e uma questão que mantem o funcionário satisfeito, isto deve ser feito através do 

diálogo, pois “[...] onde há interesses conflitantes, devemos desenvolver a vontade e 

a capacidade de negociação” (BOFF, 2005, p. 170). Repare que Boff não apresenta 

uma solução prescritiva, ele apenas orienta para o diálogo constante. 

Das atitudes e comportamentos apontados por Boff, o diálogo e a escuta 

fazem parte recorrente das respostas dos sujeitos. Y3 afirma que se sente mais 

acolhido pela empresa que entende que o funcionário tem uma vida fora do 

ambiente organizacional. Este entendimento só é possível com o diálogo e com a 

escuta. Uma vez que o gestor escuta as demandas dos seus colaboradores, ele 

pode pensar estratégias de horários mais flexíveis, proporcionando, desta forma, 

espaços corporativos mais acolhedores. 

Nossa penúltima proposição abordou a questão dos programas de 

treinamento e desenvolvimento, a médio e longo prazo. Questionamos os 

entrevistados se esses programas seriam uma forma de retribuição da empresa para 

com o funcionário, pelos serviços prestados. Eles respondem: 

Y1: Não vejo como retribuição, mas sim como uma forma de desenvolver a equipe para 

ocupar futuros cargos que exijam mais competências. Isso evita a procura por profissionais do 

mercado que buscam salários mais altos e motiva os colaboradores do quadro atual. 
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Y2: O financiamento de cursos ou semelhantes pelas empresas para os colaboradores 

normalmente provem da necessidade de mão de obra especializada em determinado ramo de 

necessidade daquela empresa, é uma ação que visa benefícios para os dois lados. 

Y3: Essas são formas de investimentos no funcionário que exigirão retornos no futuro, mas 

que certamente modificam a relação que o colaborador tem que a empresa, no que se refere a se 

sentir importante e parte fundamental de um todo. 

Analisando a resposta de Y1 e tendo como contribuição a perspectiva de 

Camargo (2004) do dar, receber e retribuir, os programas de treinamento e 

desenvolvimento não são uma forma de retribuição da empresa para os 

funcionários, e sim de desenvolver a equipe para ocupar cargos futuros. No mesmo 

sentido, Y2 aponta que estes programas de desenvolvimento e treinamento provem 

das necessidades da empresa.  

É importante ressaltar, todavia, que não há garantias de que uma vez 

qualificado, esse funcionário usará os conhecimentos adquiridos em prol da 

empresa. Neste sentido, nos parece, em alguma medida, que os programas de 

treinamento e desenvolvimento podem ser sim uma forma da empresa retribuir os 

bons serviços e resultados apresentados pelos seus colaboradores. Esta afirmativa 

baseia-se no fato de que pagamentos de cursos, viagens, faculdades, entre outros, 

são benefícios do programa de treinamento e desenvolvimento, a médio e longo 

prazo, oferecidos a profissionais com tempo de empresa.  

A problemática supracitada é o entendimento apontado por Y3 sobre os 

programas de treinamento e desenvolvimento. Embora Y3 aponte que estas formas 

de investimentos no funcionário exigirão retornos no futuro, as mesmas certamente 

modificarão a relação do colaborador com a empresa.  

Por fim, terminamos questionando se os entrevistados achavam que escutar 

as demandas dos seus colaboradores e acolher suas questões auxiliavam no 

processo da construção de um colaborador mais autônomo e responsável nos seus 

processos de trabalho.  

Y1: Sim. A empresa que se dispõe a envolver o colaborador nos processos de decisão cria a 

cultura de valorização em toda a equipe. Esses funcionários se empenham em fazer até mais do que 

sua função exige, sentem-se donos do negócios. 

Y2: Sim. Quando se tem a possibilidade de expor a sua necessidade ou opinião e saber que 

ela realmente será ouvida isso torna o funcionário atento ao que mais poderia ser melhorado naquele 

processo. 

Y3: Se os níveis de autonomia e exigências ficarem desnivelados, o grau de estresse 

aumenta consideravelmente. Logo é de extrema importância que, em contrapartida as exigências, a 
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empresa escute as demandas, conceda uma parte do controle das decisões e cobre o funcionário em 

função disso. 

Y1 e Y2 apontam que é de fundamental importância que a empresa escute a 

demanda dos seus colaboradores. A escuta e uma das principais atitudes e 

comportamentos da hospitalidade apontadas por Boff (2005). Entretanto, olhando 

para os sujeitos da geração Y que estão ambientados dentro de um período histórico 

em construção, que é a pós-modernidade, a escuta como uma ação de troca não 

nos parece uma ação do indivíduo, e sim do coletivo. Neste sentido, o diálogo e a 

escuta proposta por Boff não trabalham na mesma perspectiva do diálogo e da 

escuta dos sujeitos inseridos no contexto da pós-modernidade, porque essa se 

apresenta em alguma medida com sujeitos mais individuais, onde escuta e diálogo 

não são questões colocadas. 

Essas relações supracitadas, de acordo com Bauman (2007), são questões 

do nosso tempo. Em tempos líquidos pensar na coletividade é uma utopia. Temos, 

nesse sentido, sujeitos individuais, não propensos ao diálogo e, não abertos à 

escuta.  

No grande tempo não cabe síntese. Não existe nem a primeira, nem a última 

palavra (BAKHTIN, 2011). Os tempos líquidos, a pós-modernidade e a hospitalidade 

são conceitos ainda não esgotados, de forma que não seria prudente finalizar dando 

acabamentos teóricos metodológicos a todas as questões apresentadas pelos 

sujeitos.  

Dialogar é entrar em reciprocidade, conversar, escutar. Escuto Y3. Para ele, 

se os níveis de autonomia e exigências ficarem desnivelados, o grau de estresse 

aumenta consideravelmente. Logo é de extrema importância que em contrapartida 

as exigências, a empresa escute as demandas, conceda uma parte do controle das 

decisões e cubra o funcionário em função disso.  

Ainda provocado por Bakhtin, os limites do processo dialógico foram 

questionados. Neste sentido seria, em certa medida, um pouco arrogante da parte 

autoral trazer palavras com tons conclusivos. Vamos tentar ainda manter uma base 

de diálogo, mesmo entendendo que esta composição textual final irá apresentar 

algumas sínteses da pesquisa.  

As análises foram finalizadas com a fala de Y3. Entendemos que não cabia 

síntese, até pelo fato da teoria utilizada não contemplar as palavras colocadas. 



22 
 

Iniciamos essas palavras últimas muito orientados por uma formalidade acadêmica. 

Entretanto, a epígrafe supracitada já aponta o tom dessas palavras finais/iniciais.  

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que embora a geração Y esteja contextualizada em âmbito 

políticos, sociais e econômicos, dentro do ambiente da pós-modernidade, as atitudes 

e comportamentos propostos por Boff ainda são questões presentes, questões do 

grande tempo.  

E nessa tensão epistemológica, metodológica e analítica que constituímos 

outros lugares de fala. Não obstante, é importante ressaltar que, dentro das ciências 

humanas, este tipo de análise qualitativa, de certa forma, oportuniza lugares mais 

potentes de fala.  

Observamos um direcionamento ainda tradicional no que se refere a 

hospitalidade. A escuta e o diálogo foram questões recorrentes nos escritos dos 

entrevistados. Percebemos que os sujeitos da geração Y, apesar de possuírem 

características especificas de sua geração, ainda não se reconhecem como sujeitos 

pertencentes aos movimentos pós-modernos, mesmo porque esses movimentos, 

com todos os estudos até então apresentados, ainda são muito incipientes, o que 

dificulta essa identidade.  

Acreditamos que os procedimentos metodológicos escolhidos auxiliaram em 

um encaminhamento dialógico que respondeu a proposição da pesquisa, que 

buscou compreender o entendimento do que significa hospitalidade e acolhimento 

para a geração Y, quando inserida no mercado de trabalho, no contexto pós-

moderno. 

Entendemos que as respostas são sempre dialógicas. Nesse sentido, ao 

responder uma questão, os entrevistados nos provocam a pensar em outras. Até 

que ponto existe um verdadeiro interesse do setor corporativo em escutar/acolher as 

demandas dos profissionais da geração Y? Seria uma utopia pensar que as 

empresas podem se preocupar com essa geração a partir dos novos estudos 

apresentados?  

Observamos que os sujeitos da pesquisa ainda estão muito preocupados com 

as questões que foram apresentadas. Os pacotes de benefícios oferecidos pela 
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empresa, a flexibilidade de horário de trabalho,  as possibilidades de treinamento e 

desenvolvimento e autonomia dentro do ambiente profissional são as principais 

queixas apresentadas por eles durante as entrevistas. 

É de suma importância que as questões supracitadas sejam verificadas em 

estudos futuros, possibilitando maiores desdobramentos entre o mercado de 

trabalho e a academia.  

Assumimos a dificuldade de uma maior apropriação dos termos Pós-

modernidade e geração Y, por serem conceitos em construção. Ainda assim, 

buscamos aproximar os diálogos com outras áreas do conhecimento, como a 

administração e a psicologia, que tem estudos direcionados para o conceito de 

geração Y, e a filosofia, sociologia e educação, com estudos focados na Pós-

modernidade.  

E impossível finalizar esses diálogos. Esperamos, em outra oportunidade, 

tencionar melhor esses conceitos, problematizar e apresentar outras perspectivas 

teóricas e metodológicas. 

Apesar dos meios de hospedagem fazerem uso da hospitalidade na 

prestação do serviço oferecido ao hóspede, é de suma importância também fazer 

uso dessa hospitalidade no tratamento oferecido aos funcionários da empresa. 
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