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RESUMO 

 

CARVALHO, Caroline Araújo de. Trabalhadores Nordestinos do setor de A&B – 
O exemplo de um restaurante de São Gonçalo (RJ). 2015. Monografia 
(Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2015. 
 

O trabalhador nordestino associa a migração aos objetivos de conquistar melhores 
condições de vida em outras regiões, por meio de um novo emprego. O setor de 
restauração é um dos ramos que mais oferece oportunidade a esse público. Diante 
deste fato, o presente trabalho tem por objetivo pesquisar quais são as percepções 
dos profissionais nordestinos em relação à gestão de pessoas em seu ambiente de 
trabalho. O estudo foi realizado em um restaurante localizado na cidade de São 
Gonçalo, Rio de Janeiro. Para realização da pesquisa de campo, utilizou-se o 
método qualitativo, associado a três instrumentos de coleta: entrevista 
semiestruturada com os funcionários nordestinos do restaurante, construção de 
desenhos com o intuito de aflorar os elementos subjetivos de cada entrevistado e, 
por fim, observação sistemática da pesquisadora durante as entrevistas. Na análise 
dos dados emergiram quatro categorias de análise: Processo migratório: Expectativa 
x Realidade; Exploração do trabalhador; Discriminação/Preconceito; Amadorismo 
em gestão de pessoas e Sentimento de gratidão. Conclui-se que, mesmo diante de 
inúmeras dificuldades encontradas ao se adaptar no novo espaço, muitos 
nordestinos ainda acreditam ser esta uma boa escolha profissional, pois vem na 
região sudeste, especialmente no Rio de Janeiro, um lugar difícil e desafiador, 
porém com mais chances de vencer na vida. 
 

Palavras-chave: Trabalhadores nordestinos, Restaurante, Diversidade, Gestão de 

pessoas. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, Caroline Araújo de. Workers Nordestinos the A&B sector - the 
example of a restaurant in São Gonçalo (RJ). 2015. Monografia (Graduação) – 
Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 
 

The northeastern worker associated with migration to the goals to win better living 
conditions in other regions through a new job. The catering sector is one of the 
branches that offers more opportunity for this audience. Given this fact, this paper 
aims to research the perceptions of Northeastern professionals regarding the 
management of people in their working environment. The study was conducted in a 
restaurant located in the city of São Gonçalo, Rio de Janeiro. To conduct field 
research, we used the qualitative method, associated with three collection 
instruments: semi-structured interview with the Northeast restaurant staff, 
construction drawings in order to bring out the subjective elements of each subject 
and finally, observation systematic researcher during interviews. In analyzing the 
data emerged four categories of analysis: migratory process: Expectation x Reality; 
Worker exploitation; Discrimination / Prejudice; Amateurism in people management 
and gratitude feeling. We conclude that, despite numerous difficulties to adapt in the 
new space, many northeastern still believe that this is a good career choice as it 
comes in the Southeast, especially in Rio de Janeiro, a difficult and challenging 
place, but more chances to succeed in life. 
 

Keywords: Northeastern Workers, Restaurant, diversity, people management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma prática muito comum no Brasil é a migração de trabalhadores 

nordestinos para a região sudeste, especialmente para as grandes capitais São 

Paulo e Rio de Janeiro (SACHSIDA et al., 2009) Estes indivíduos se deslocam, com 

o intuito de buscarem melhores condições de vida, principalmente no que se refere 

às questões econômicas  

Ao chegarem a esse novo destino, o nordestino em diversas situações é 

direcionado para trabalhar em áreas que requerem mais força física do que 

capacidade intelectual, como o setor de construção civil e o de restauração, sendo 

subjugados a cargos menos prestigiados. Além disso, esse profissional tende a 

enfrentar dificuldades que vão desde o seu processo migratório, ao seu dia-a-dia 

dentro da organização onde trabalha, pois frequentemente são alvos de atitudes 

preconceituosas e discriminatórias. 

 Diante destas colocações, o presente estudo tem como objetivo geral: 

pesquisar quais são as percepções dos profissionais nordestinos em relação à 

gestão de pessoas em seu ambiente de trabalho.  

Para atingir o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: a construção de um arcabouço teórico que contemple o setor de 

restauração e suas relações com a área de Gestão de Pessoas, além de tecer uma 

discussão sobre a diversidade organizacional focando essencialmente no 

trabalhador nordestino; a realização de uma pesquisa empírica, coletando 

informações com os trabalhadores nordestinos que atuam no setor de restauração e, 

por fim, o cruzamento das informações obtidas a campo, de modo a compreender as 

percepções criadas pelos trabalhadores a respeito do ambiente de trabalho. 

A realização deste trabalho se justifica em três âmbitos: acadêmico, social e 

econômico. Academicamente, destaca-se que ainda são incipientes os trabalhos 

que se propõe a investigar a questão das diversas culturas brasileiras no ambiente 

organizacional, mais especificamente a presença da mão-de-obra nordestina nas 

empresas. Socialmente, destaca-se a relevância de se debater a gestão da 

diversidade, entendendo que as organizações são constituídas por pessoas 

diferentes em vários aspectos, como: cultura, raça, orientação sexual, gênero, com 

limitações físicas, mentais, etc. Finalmente, no âmbito econômico, destaca-se que 

muitos desses profissionais migram para o Sudeste como forma de garantir 
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melhores condições de vida e, em razão disso, acabam constituindo e 

representando um significativo percentual de trabalhadores que contribuem para o 

desenvolvimento econômico desta região.  

Além desses âmbitos, o presente trabalho foi elaborado levando em 

consideração aspectos pessoais e emocionais, pelo fato da entrevistadora possuir 

familiares de origem nordestina, que trilharam suas historias na região sudeste, 

mesmo diante de obstáculos. 

 Para construção desta pesquisa incialmente foi feita uma revisão 

bibliográfica. Complementando, foi realizado um trabalho empírico, com abordagem 

qualitativa, fazendo o uso dos seguintes instrumentos de coleta: entrevista 

semiestruturada, método de construção de desenhos e observação sistemática. Vale 

destacar que no empreendimento investigado, 70% dos trabalhadores são 

originários do Nordeste.  

 As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas e as 

observações foram registradas por meio de um caderno de campo. Tendo posse 

dessas informações, os dados foram analisados qualitativamente, emergindo, assim, 

cinco categorias: Processo migratório: Expectativa x Realidade; Exploração do 

trabalhador; Discriminação/Preconceito; Amadorismo em gestão de pessoas e 

Sentimento de gratidão.  

Então, este trabalho foi estruturado de forma a contemplar os objetivos 

apresentados, sendo formado por uma introdução, quatro capítulos e as 

considerações finais. 

O primeiro capítulo faz um breve histórico sobre o setor de restauração, 

destacando o importante papel que as pessoas desempenham nesses 

empreendimentos. 

O segundo capítulo é voltado para a explicação da participação do setor de 

gestão de pessoas nas empresas de hospitalidade, apresentando suas múltiplas 

funções destacando, entre elas, a gestão da diversidade. 

Em seguida, o terceiro capítulo trata com maior profundidade a temática de 

gestão de diversidade, tratando da administração multicultural com foco no 

trabalhador nordestino. 

O quarto capítulo expõe os procedimentos metodológicos utilizados para 

realizar a pesquisa e a análise dos dados obtidos em campo. Primeiramente, é 
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explanada a metodologia adotada e os instrumentos de coleta utilizados para 

obtenção das informações. Feito isso, são apresentados o restaurante investigado e 

os participantes da pesquisa. Por fim, a análise se divide em apresentação das 

categorias e exposição dos desenhos construídos pelos entrevistados. 

Finalmente, são exibidas as considerações finais apresentando as principais 

contribuições do trabalho, as dificuldades identificadas em sua realização e as 

sugestões para futuras pesquisas. 
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1 GASTRONOMIA: DA SOCIALIZAÇÃO A COMERCIALIZAÇÃO 

 

A comensalidade é um fator importante para a humanidade por ser uma das 

principais necessidades básicas do homem que, ao descobrir a possibilidade de 

cozimento dos alimentos, tornou-se um ser diferente dos demais animais. 

A partir desta diferenciação, o ser humano transformou o ato de comer em 

refeição e, assim, fez com que esse ritual refletisse em uma busca de prazer e 

divertimento, tornando-se um escape em meio às preocupações e monotonia do 

cotidiano. A preparação e a partilha dos alimentos permitia, com frequência, que 

familiares e grupos de amigos se reunissem para realizar as refeições. Deste modo, 

a refeição passa a ser considerada como ritualização da repartição dos alimentos1.  

Segundo Perlès (1998) essa capacidade humana de dividir os alimentos, 

ideia de hospitalidade, teve origem na pré-história quando o homem desenvolveu a 

capacidade de sacrificar grandes presas. Este tipo de caça, naturalmente, o forçava 

a socialização com outros caçadores e, como naquele período as técnicas de 

conservação dos alimentos eram desconhecidas, os caçadores se viam na 

necessidade de dividir a comida com os demais e esperavam que eles em situações 

semelhantes fizessem a retribuição, dessa forma surge a hospitalidade à mesa. 

Os seres humanos a fim de registrar as maneiras de cocção de seus 

alimentos resolveram criar receitas e os primeiros registros que a humanidade 

conhece a respeito são mesopotâmicas e ocorreram por volta do segundo milênio 

a.C. Segundo Flandrin e Montanari (1998, p.30): 

 

Não se pode concluir a partir daí que os mesopotâmicos inventaram a 
cozinha. Simplesmente, eles tiveram seus motivos para escrever suas 
receitas e foram os primeiros, junto com os egípcios, a poder fazê-lo. 

 

Isso quer dizer que os mesopotâmicos2, em conjunto com os egípcios, 

tiveram um papel importante na história da gastronomia, uma vez que eles 

buscaram registrar, por meio de marcas ilustrativas, algumas receitas desenvolvidas 

durante o quarto milênio. 

                                                           
1
 Termo originalmente francês: Le Repas comme architecte de la vie familiale, Annick Sjögreen 

Dialogue, nº 93, Paris (FRANCO, 2010, p.22). 
2
 Mesopotâmicas: Eram civilizações mesopotâmicas consideradas como o “berço da civilização” e 

denominada de Mesopotâmia (palavra que significa “terra entre rios”), pelos gregos na Antiguidade, a 
região pertencia ao chamado Crescente Fértil, onde surgiram as primeiras civilizações. Disponível 
em: http://www.historiamais.com/mesopotamia.htm. Acesso em: 26 fev. 2014. 
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Flandrin e Montanari (1998, p.30) afirmam que “[...] a cozinha faz o homem, 

e que tanto um como outro têm 500 mil anos”. Os autores compreendem que o 

desenvolvimento de ambos ocorreu de modo simultâneo, uma vez que a 

necessidade por alimento sempre existiu, desde o surgimento do homem, contudo, a 

facilidade de obtê-lo e encontra-lo ficou maior com o passar dos anos. 

Durante aqueles períodos, diversos fatores contribuíram (e contribuem) para 

o prazer a mesa durante as refeições, como: circunstâncias, fatos, lugares, coisas e 

pessoas. Segundo Brillat-Savarin ([s.d.] apud FRANCO, 2010, p.23) o prazer da 

mesa pode “[...] preparar-nos para outros prazeres, e também nos consolar ou 

compensar sua perda”. 

Sendo assim, a partir do momento em que a aquisição de alimento deixa de 

ser algo preocupante para se tornar prazeroso, a comida passa a ter um sentido de 

troca. Assim, as refeições passaram a ser comercializadas, originando, 

provavelmente, os primeiros indícios de estabelecimentos voltados ao setor de A&B, 

os restaurantes. 

Dessa forma, é necessário retornar ao passado para se conhecer a ideia de 

alguns autores de como se dá inicio a história dos estabelecimentos desse gênero. 

  

1.1 ORIGEM DOS RESTAURANTES 

 

A origem dos restaurantes está associada aos primórdios da pré-história e 

da história a partir do momento em que se observou a necessidade do fornecimento 

de alimento aos viajantes, conforme Pitte (1998, p.751): 

 

As origens do restaurante recuam aos limites da pré-história e da história. 
Esse tipo de comércio surgiu com os mercados e as feiras, que obrigam 
camponeses e artesões (sic) a deixarem seu domicílio durante um ou vários 
dias e, portanto, a se alimentarem ao mesmo tempo que estabelecem ou 
mantêm relações sociais, de amizade ou de negócio. 

 

Eram nesses lugares da Antiguidade, principalmente Império Romano, que 

aconteciam as postas3. As pessoas repousavam e restauravam suas forças 

comendo e bebendo, sendo que as tabernas romanas eram compostas em geral por 

uma cozinha e uma sala de jantar aberta para a rua, além de que a alimentação que 

                                                           
3
 Postas: pontos de parada onde se efetuava a muda de cavalos dos veículos. (História da 

Alimentação, 1998, p. 439). 
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se oferecia nesses lugares era frequentemente muito frugal: pão, sopa de peixe, 

eventualmente um pouco de carne e como acompanhamento vinho.  

Esses lugares eram identificados por meio de uma tabuleta fixada na parede 

externa, contendo o nome do estabelecimento. Essas tabernas e hospedarias 

apresentavam uma péssima reputação por serem frequentadas principalmente por 

classes inferiores, como: carregadores, marinheiros e prostitutas, eram considerados 

lugares de banditismo ou prostituição, porém não existia outro lugar para os 

viajantes se hospedarem. De acordo com Peyer (1998, p.439): 

 

Não se encontravam esses estabelecimentos nos melhores bairros porque 
os ricos não tinham dificuldade em conseguir alojamento, comida e 
diversão, graças à hospitalidade que lhes ofereciam, à título de amizade, 
seus pares na cidade, no campo e até nas províncias. Só em viagens mais 
longas as pessoas distintas eram obrigadas a alojar-se em hotéis.  

 

Porém, com o passar dos tempos, acontecimento que remonta ao final do 

século XVIII, segundo Pitte (1998), realizar determinadas refeições fora da casa, nas 

cozinhas de ruas da Europa dessa época seria impossível, principalmente nos 

estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas e que ofereciam pratos simples e 

baratos. E como todos esses lugares apresentam um convívio barulhento e 

ocasionalmente provocador de brigas, observou-se a necessidade de criar um local 

requintado para encontrar os amigos. Sendo assim, em 1674, Francesco Capelli 

abre o primeiro café de Paris, local propicio para tal objetivo, onde era servido um 

bom café, chás e chocolate acompanhado de bolos e outras iguarias (PITTE, 1998).  

Conforme Pitte (1998) nesse mesmo período para se degustar pratos 

cozidos era necessário dirigir-se as estalagens, aos especialistas em carnes 

assadas e aos traiteurs, as trattorie italianas, butiques essas que estavam situadas 

em locais que forneciam mesas para diversas pessoas. 

Santos (2011, p.4) aborda que é na França do século XVIII que surge a 

individualização dos alimentos: 

 

Isto é, um prato e seus talheres para cada pessoa. A mesa deixa de ter um 
serviço coletivo e cada pessoa terá um courvet para si. É desta época o 
início do uso mais frequente do garfo, que trouxe consigo novos pratos, e 
novas práticas alimentares. Desta forma, a França vai rompendo com os 
costumes medievais aonde todos se serviam num prato comum e com as 
mãos. 
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Nota-se que os primórdios dos restaurantes modernos está associada a 

individualização dos alimentos na França no século XVIII, onde a coletividade 

perante a mesa passa a ser algo individual, tendo em vista o caso Boulanger um 

século mais tarde. 

 

1.2 RESTAURANTES MODERNOS 

 

Segundo Pitte (1998) por volta de 1765 surgem os primórdios do primeiro 

restaurant. Monsieur Boulanger, também conhecido como “Champ d‟Oiseaux”, um 

padeiro e vendedor de sopas abre uma butique na França e vende nesta restaurats, 

determinados caldos restauradores a base de carne, com o objetivo de restaurar as 

forças debilitadas dos visitantes. A fim de acomodar os clientes em seu 

estabelecimento, ele coloca a disposição algumas mesas para que as pessoas 

tomassem seus alimentos sentados. Cabe destacar que esses lugares ainda não 

eram denominados “restaurantes”, sendo este termo reconhecido mais tarde. 

Entretanto, Spang (2003) vem apresentar a sua versão ao dizer que o 

responsável pela invenção de um estabelecimento desse gênero, foi Marthurin Roze 

de Chantoiseau, em 1766, que após diversas tentativas de elaborações de projetos 

que ajudasse a França sair da crise, abriu o primeiro restaurante com o intuito de 

fazer circular o dinheiro que ajudaria na situação econômica francesa. 

Conhecer a origem dos restaurantes é algo instigante para se chegar à 

história da evolução dos restaurantes modernos, a partir da ideia de que desde a 

antiguidade no período em que as barracas de Bambu nas ruas da China e as 

tabernas francesas, vendiam vinhos de pouca ou nenhuma qualidade, assim como 

as estalagens e hospedarias situadas nas estradas romanas, todas com um intuito 

em comum, satisfazer uma das necessidades básica do ser humano, a de alimentar-

se, estes fatores de tal maneira contribuem com o progresso do setor de restauração 

moderno (PITTE, 1998). 

Pitte (1998) relata que nos anos precedentes a Revolução Francesa, a uma 

multiplicação dos restaurateurs, na França, que serviam, em porções, pratos 

requintados em mesinhas cobertas por toalhas. As iguarias fornecidas eram inscritas 

em uma folha moldurada, que se pode comparar aos cardápios de hoje. Para 

completar, ao final da refeição era apresentada uma „nota a pagar‟, o que 
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representaria, atualmente, a conta com o valor daquilo que foi consumido. Então 

nesse período, por volta 1765, se originou a palavra restaurante, entretanto tal 

denominação foi oficializada em 1835 quando Dictionnaire da Academia autoriza o 

uso da palavra nesse sentido. 

Logo após a Revolução Francesa, as pessoas que vinham a Paris se 

alimentavam nesses estabelecimentos ainda simples e que ofereciam comidas 

pouco sofisticadas. Cabe ressaltar que, nesta época, diversos chefes da corte e da 

nobreza estavam desempregados em razão de seus patrões terem fugido ou sido 

guilhotinados. Isto possibilitou com que muitos deles abrissem, mais tarde, seus 

próprios restaurantes, conforme disserta Santos (2011, p.5): 

 

Entretanto haviam chefes de cozinha desempregados, cujo patrões 
membros da alta nobreza, haviam fugido da revolução. Estes chefes 
obrigados a encontrar uma outra maneira de realizar o seu trabalho, 
acabaram abrindo os seus próprios restaurantes, e tornando a cozinha 
artística dos grandes mestres, antes só encontrada nas residências dos 
ricos e poderosos, agora acessível ao grande público que pudesse pagar 
por ela. 

 

Dessa forma, segundo Pitte (1998) o número de restaurantes que antes da 

revolução era uma centena passa para, aproximadamente, 600 no período do 

Império e 3.000 durante a restauração. Destaca-se que, nesse período eis que surge 

nesses estabelecimentos o menu, com o intuito de informar os clientes o que era 

proposto como refeição. 

Ao longo do século XIX, as tabernas que vendiam vinho de má qualidade 

desapareceram, os cafés passam a ser salões de chá, as tascas viraram 

verdadeiros restaurantes que serviam os clientes em mesas com toalhas e belos 

pratos (PITTE, 1998). 

Nasce, assim, o grande restaurante, um produto autenticamente francês, 

com uma cozinha superior, um salão elegante, garçons eficientes e uma adega 

cuidadosa e selecionada.  Estes fatores influenciaram a culinária francesa, que 

passou a ser famosa e respeitada. Surge o que Montaigne ([s.d.] apud SANTOS, 

2011) definia como a ciência da gula que, em 1801, ficou reconhecida pelo termo 

gastronomia. 

Cândido (2010, p.13) vem se expressar ao dizer que: 
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A palavra restaurante não representa apenas um local onde se come, ela 
pode representar muito mais. Ela pode inspirar ambiente, sabor, energia, 
informalidade, poder, envolvimento e, principalmente, prazer. 

 

O autor ainda relata que para muitos gourmets4, determinado 

estabelecimento é considerado um templo, onde há mistura de gula, entretenimento, 

amor ao viver e emoções que operam trocas materiais, representadas por negócios 

e situações afetivas. 

Fonseca (2009) complementa quando fala que todo restaurante possui um 

conceito, seja este do mais simples ao mais sofisticado, pressupõem-se um público-

alvo, um ambiente, um tipo de comida, um tipo de serviço, enfim, diversos aspectos. 

E os cozinheiros franceses iam deixando sua pátria e assumindo a chefia de 

outros restaurantes em diversos lugares do mundo, assim ao final do século XX, os 

estabelecimentos deste gênero já haviam dado a volta ao mundo, passando por 

Tóquio, Hong-Kong, Bangkok, Rio de Janeiro e Cairo. 

Ao relatar o histórico dos restaurantes é possível analisar que as pessoas 

representam um papel fundamental, pois são elas que fazem desse produto algo 

extraordinário, sejam estes os consumidores como os colaboradores. 

Cândido (2010) relata que uma empresa para sobreviver precisa de uma 

eficiente e motivada equipe de trabalho. O autor acrescenta que o maior patrimônio 

de uma organização é o seu colaborador, por isso é necessário investir 

constantemente nos seus funcionários. Portanto, estudar a importância destes 

trabalhadores no setor de restauração se torna algo instigante para execução desse 

trabalho. Desta forma, no próximo capítulo será apresentada a atuação do 

departamento de gestão de pessoas em empresas de hospitalidade, com foco no 

setor de restauração. 

  

                                                           
4
 Gourmets: Gourmet é um termo de origem francesa, e  seu significado original designava os bons 

apreciadores de vinho, aqueles que realmente entendiam, mas atualmente já  é um termo muito 
difundido em todos idiomas, sempre para falar sobre os prazeres da mesa com qualidade. Disponível 
em: http://www.significados.com.br/gourmet/. Acesso em: 20 ago. 2014 
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2 GESTÃO DE PESSOAS EM A&B 

 

A gestão de pessoas é uma área empresarial que possui o seu 

conhecimento empresarial voltado, como o nome diz, para a administração do 

elemento mais importante em qualquer organização: o pessoal. 

Gil (2006, p.17) aborda determinado setor da seguinte forma: 

 

Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das 
pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 
organizacionais quanto individuais. Constitui, a rigor, uma evolução das 
áreas designadas no passado como Administração de Pessoal, Relações 
Industriais e Administração de Recursos Humanos. 

 

Determinada expressão, Gestão de Pessoas, surge ao final do século XX 

com o objetivo de substituir a Administração de Recursos Humanos, por esta ser 

muito restritiva e considerar as pessoas dentro de uma organização, apenas como 

recursos. Além disso, essa nomenclatura tende a dar origem a termos que estão se 

popularizando, como: Gestão de talentos, Gestão de Parceiros e Gestão do Capital 

Humano (GIL, 2006). 

Lacombe (2005, p.14) acrescenta ao relatar que: 

 

As organizações já se deram conta da importância das pessoas e da forma 
como são administradas, diferentemente do que ocorria no passado, 
quando o foco recaía apenas na tecnologia do produto ou do processo. 

 

Como se pode observar, independentemente de nomenclaturas, 

determinado setor surgiu com o propósito de dar uma assistência aos trabalhadores 

dentro das organizações, seja na conquista de interesses voltados a empresa como 

pessoais. 

Dessa forma, mesmo as pessoas sendo administradas como recursos 

humanos, não se deve esquecer que elas são seres humanos que possuem 

sentimentos e buscam qualidade de vida, e que seus objetivos nunca são, 

integralmente, semelhantes ao da empresa (LACOMBE, 2005). 

Tanke (2004) complementa que no ramo da hospitalidade, como os 

restaurantes, as pessoas agregam valor ainda maior ao negócio, portanto, cabe a 

área de gestão de pessoas saber valorizá-las e transformá-las em verdadeira fonte 

de vantagem competitiva sustentável. 
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Chiavenato (2010, p.7) descreve que: 

 

Termos como empregabilidade e empresabilidade são usados para indicar, 
de um lado, a capacidade das pessoas em conquistar e manter seus 
empregados e, de outro, a capacidade das empresas em desenvolver e 
utilizar as habilidades intelectuais e competências individuais de seus 
membros. 

 

Ao analisar as ideias dos autores citados é interessante citar que ambos 

reconhecem a importância do departamento de gestão de pessoas nas 

organizações, assim como o valor que cada membro que compõem uma empresa 

possui. Gil (2006) relata que existem autores que não fazem mais uso da expressão 

empregado ou funcionário utilizando, atualmente, os termos colaborador ou parceiro, 

como uma forma de agregar o individuo à corporação. 

Por outro lado, Chiavenato (2010) diz que os empregados podem ser 

tratados como recursos produtivos dentro da organização, porque eles precisam ser 

administrados a partir da ideia de que nesse processo há um envolvimento de 

planejamento, organização, direção e controle de atividades, pelo fato de serem 

considerados sujeitos passivos da ação organizacional.  

Com isso surge a necessidade de se administrar os recursos humanos, 

entretanto, lembrando que eles devem ser visualizados como parceiros da 

organização, por serem fornecedores de conhecimentos, habilidades, competências 

e, acima de tudo, a inteligência que auxilia nas decisões racionais e que imprime 

significado dando diretrizes aos objetivos globais. 

De acordo com Tanke (2004), em empresas de hospitalidade de menor 

porte, como bares e restaurantes, ainda há carência de uma área específica de 

gestão de pessoas sendo, portanto, desafiador gerir os profissionais que compõe 

tais empreendimentos. 

O setor de gestão de pessoas possui funções que vão além da seleção, 

motivação e administração de seus funcionários, o departamento deve conscientizar 

seus integrantes sobre a importância que eles possuem para o bom desempenho 

organizacional. 

Araújo e Garcia (2009, p.4) relatam que o setor de Gestão de Pessoas após 

a mudança de nome e explosão das informações, passou a agregar novas funções: 

 



21 

 

 
 

A explosão da informação, que desmontou algumas verdades seculares da 
administração, tais como: fontes de recrutamento; novos métodos de 
seleção, treinamento e desenvolvimento com múltiplas facetas; planos de 
carreiras não só originado na própria organização, mas também projetados 
pelas próprias pessoas; muitas possibilidades de avaliar o desempenho de 
todos e autoavaliação. 

 

Chiavenato (2010) acrescenta ao falar que a gestão de pessoas é composta 

de processos dinâmicos e o autor cita seis processos, como sendo os básicos: o de 

agregar pessoas, inclui recrutamento e seleção; aplicar pessoas, definir as 

atividades a serem desenvolvidas, orientar e acompanhar o desenvolvimento; 

recompensar pessoas, compreende recompensas, remuneração e benefícios; 

desenvolver pessoas, envolve treinamento e desenvolvimento; manter pessoas, 

abrange administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, 

segurança, qualidade de vida e manutenção de assuntos sindicais e monitorar 

pessoas, incluem banco de dados e sistemas de informações gerenciais. 

Estudar cada um desses processos torna-se importante, na medida em que 

facilita a compreensão generalizada do funcionamento da área de Gestão de 

Pessoas nas organizações de alimentos e bebidas. 

  

2.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

Nesse processo do setor de gestão de pessoas há uma escolha por parte de 

organizações e pessoas, isto é, uma escolhe quem deseja como colaborador e a 

outra onde deseja trabalhar e desenvolver seus esforços e competências. 

Gil (2006, p.91) esclarece que:  

 

Como as pessoas constituem o mais importante ativo de que dispõem as 
organizações, devem ser recrutadas e selecionadas com a maior 
competência possível, já que falhas nesse processo podem comprometer 
outras ações de gestão a serem desenvolvidas posteriormente.  

 

Esse subsistema da gestão de pessoas é responsável pela captação e 

triagem de candidatos no mercado, a fim de selecionar e encaminhar esses 

profissionais as empresas (MARRAS, 2009). 

Corroborando, Araújo e Garcia (2009, p.15) explicam que o recrutamento e a 

seleção estão interligados, porém com resultados finais distintos: 
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Recrutamento e seleção são atividades que estão plenamente interligadas, 
andam sempre lado a lado e fica difícil fazer uma separação entre elas, 
embora curiosamente se refiram a resultados finais distintos. 

 

Com bases nessas afirmações, pode-se dizer a atividade principal desse 

subsistema consiste em recrutar, ou seja, “chamar” os candidatos para participarem 

de um determinado processo de seleção. Feito isto, eles serão submetidos a 

diversas formas de avaliação com a finalidade de selecionar os melhores 

profissionais que irão preencher as vagas em questão. 

Tanke (2004, p.114) complementa dizendo que: “recrutamento e seleção são 

áreas muito importantes dos recursos humanos no setor de hospitalidade”, pelo fato 

de ser uma decisão estratégica para a organização. 

Cândido (2010) aborda que a atuação desse subsistema em restaurantes é 

algo bastante complexo, que requer muita responsabilidade e, em diversos 

estabelecimentos, a seleção e a contratação do candidato fica restrita ao gerente. 

Contudo, se é uma organização de grande porte, geralmente, há o envolvimento de 

todo o departamento de gestão de pessoas e até de agências de emprego. 

Tanke (2004) ressalta que mesmo com a abundância de candidatos para as 

vagas nos empreendimentos de hospitalidade, pouco destes são contratos, devido à 

falta de aptidão para desempenhar qualquer tipo de função mais elaborada, sendo 

assim, os poucos admitidos são encaminhados a cargos de base, como: auxiliar de 

limpeza, auxiliar de cozinha, etc. 

Além disso, muitos ainda escolhem as empresas que desejam trabalhar, fato 

que pode ser considerado uma loucura, devido ao índice de desemprego nos dias 

de hoje, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

esse número corresponde a 6,4% (IBGE, 2015). 

Portanto, voltando a compreensão do que vem a ser um processo de 

recrutamento e seleção, Carvalho, Nascimento e Serafim (2012, p.127) explicam:  

 

Podemos entender que todo procedimento de recrutar RH está 
fundamentado em informações oriundas da análise, descrição, avaliação e 
classificação do cargo a ser preenchido, estando incluída a questão salarial, 
enquanto o de selecionar poderá se basear em duas variáveis: aspectos 
físicos e aspectos psicológicos. 

 

A partir dessas informações, o recrutador irá comparar os aspectos do 

candidato com os exigidos pelo cargo a ser ocupado e esses conhecimentos 
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transmitem os padrões de desempenho. Dessa forma, observa-se que determinada 

função consiste em um processo de comunicação bilateral, onde tanto a 

organização como o candidato devem se completar (ARAUJO; GARCIA, 2009). 

Entretanto, há empresas do ramo da hospitalidade, como os restaurantes, 

que, em momentos de falta de candidatos, contratam a primeira pessoa que aparece 

para preencher o cargo em questão, desconsiderando se este possui ou não 

conhecimento na área. Tal atitude é denominada por Tanke (2004, p.92) como a 

“síndrome do primeiro que aparecer”: 

 

[...] a “síndrome do primeiro que aparece” é um ciclo vicioso que, na 
realidade, aumenta o índice de rotatividade fazendo com que seus bons 
empregados mudem de emprego. Bons empregados desejam trabalhar com 
outros bons empregados e não com aqueles cujo desempenho no trabalho 
seja inferior. Se houver um número menor de pessoas cruzando a porta de 
entrada, esse estilo de contratação deve, felizmente, torna-se exceção nas 
práticas de admissão no setor da hospitalidade. 

 

Determinada prática gera um desconforto para os bons empregados já 

estabelecidos na organização criando, até mesmo, um sentimento de injustiça, uma 

vez que o novo candidato não foi selecionado de forma criteriosa. Porém, esse 

método de contratação é utilizado, em última estância, quando não há interessados 

para a vaga em aberto. 

De acordo com Carvalho; Nascimento; Serafim (2012) os demais processos 

que envolvem o departamento de gestão de pessoas estão interligados, de forma 

que a administração de um impacta nas demais. Por essa razão, são considerados 

subsistemas, uma vez que devem funcionar de forma conjunta e sinérgica. Assim, 

cabe entender o papel de cada um deles na organização. 

 

2.2 POLÍTICAS DE RECOMPENSAS 

 

O setor de recompensas é o subsistema responsável por recompensar as 

pessoas de diversas formas, seja de maneira financeira – salário, remuneração 

variável e benefícios, quanto de forma não financeira (HANASHIRO; TEIXEIRA; 

ZACARELLI, 2008). 

Chiavenato (2010, p.274) define da seguinte maneira: 
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A palavra recompensa significa uma retribuição, prêmio ou reconhecimento 
pelos serviços de alguém. A recompensa é elemento fundamental na 
condução das pessoas em termos de retribuição, retroação ou 
reconhecimento do seu desempenho na organização. 

 

Dessa forma, entende-se que a recompensa é uma forma de compensar as 

pessoas pela prestação de sua mão-de-obra nas empresas. Complementando, 

Marras (2009, p.91-92) aborda que: 

  

O salário não é o único componente remuneratório de contraprestação do 
trabalho. Existem também os benefícios, que acabam se somando àquele e 
compondo a chamada remuneração, bem como poderão existir outras 
verbas de crédito a acrescentar, como, por exemplo: componentes de 
remuneração variável, adicionais, horas extras, gratificações, bônus, 
comissões etc. 

 

Como é possível observar, um autor complementa a ideia do outro ao 

explicar que a recompensa nas organizações não se baseia apenas no salário, mas 

também pode ser composta por benefícios que vão desde um prêmio a uma 

comissão, apresentando uma ideia de meritocracia, trazendo ao funcionário o 

reconhecimento pelo trabalho desempenhado. 

Corroborando, Tanke (2004, p.321) destaca essa ideia de avanços do 

subsistema de remuneração, nas organizações de hospitalidade: 

 

Em virtude de todas as empresas prestadoras de serviços concorrerem pelo 
mesmo grupo de empregados qualificados e semiqualificados, as estruturas 
de remuneração estão se tornando mais inovadoras e competitivas em 
termos de métodos. 

 

Assim sendo, quanto mais inovador o subsetor de recompensas de uma 

empresa for, maior é a possibilidade de contratar bons profissionais disponíveis no 

mercado de trabalho. 

Pensando nessa questão, os restaurantes, em sua maioria, trabalham com a 

taxa de serviço e/ou gorjeta que tende a ser uma forma de motivar o garçom a 

vender mais produtos e da melhor maneira possível. E quando há a presença desse 

sistema na organização, esta é considerada parte da receita bruta, podendo ser 

utilizada, inclusive, para pagar o salário-mínimo integral dos garçons (TANKE, 2004). 

Vale destacar que nem sempre este sistema de comissionamento gera 

melhores resultados para a organização. Milkovich e  Boudreau (2010) chamam a 
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atenção para a possibilidade de se acirrar a disputa entre os funcionários, criando 

uma cultura de individualismo e competitividade. 

Por outro lado, Tanke (2004, p. 345) fala que: 

 

Para que a empresa de hospitalidade elabore um plano de remuneração 
bem-sucedido, é preciso ter em mente que as pessoas tem diferentes níveis 
de necessidades e que a remuneração deve, da melhor forma possível, 
atender as necessidades de seus funcionários. Não basta seguir a lei ou o 
acordo coletivo da categoria, é necessário conhecer as necessidades do 
profissional.  

 

A autora destaca que para as organizações do ramo de hospitalidade, o 

melhor subsistema de remuneração é aquele que visa atender as distintas 

necessidades desse profissional. 

Gil (2006) relata que empresas a fim de buscar soluções para determinados 

problemas, procuram formas de remunerações mais compatíveis com um novo foco 

em valores como: trabalho em equipe, produtividade, serviço ao cliente, qualidade 

etc. Eis que surgem as seguintes formas: remuneração por conhecimentos e 

habilidades, remuneração por competência, remuneração variável baseada em 

desempenho, remuneração baseada em equipes, participação dos empregados na 

politica salarial, possibilidade de crescimento e troca de salários por benefícios. 

Nesse último caso, que envolve salários e benefícios, muitas empresas tem 

adotado a inclusão de auxílios, por exemplo: alimentação, assistência médica e 

ambulatorial e, convênios com farmácias e lojas; com no lugar de aumentos 

salariais, com o intuito de evitar a tributação. Porém, uma determinada ação tomada 

pelos empregadores pode ser mal interpretada por seus funcionários, dando a estes 

a ligeira impressão de não estar recebendo algo que lhes é de direito, mas sim 

dispondo de um acréscimo em troca do aumento salarial (GIL, 2006; CÂNDIDO, 

2010). 

Já nesse período moderno, Chiavenato (2010, p.274) se expressa: 

 

Predomina o modelo do homem complexo: a suposição de que as pessoas 
são motivadas por uma enorme variedade de incentivos, como salário, 
objetivos e metas a atingir, satisfação no cargo e na organização, 
necessidades de auto realização etc. 

 

Dessa forma, observa-se que as pessoas precisam de um bom desempenho 

de suas tarefas para obter uma remuneração justa, executando suas atividades com 
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mais qualidade o que implica em um treinamento continuo para que estas 

desenvolvam com eficácia seus afazeres, portanto, estudar o setor de treinamento e 

desenvolvimento torna-se algo instigante para a elaboração dessa monografia, com 

isso no próximo subcapítulo será explicado às responsabilidades desse campo nas 

organizações, com particularidades em restaurantes. 

 

2.3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Como apresentado ao longo do trabalho, as pessoas constituem o mais 

importante patrimônio de uma organização, e isso vai desde o simples operário ao 

executivo principal. Com isso, treinar e desenvolver esses colaboradores 

frequentemente torna-se um diferencial para se obter um retorno positivo. 

Chiavenato (2010, p.366) faz uso da seguinte explicação: 

 

Em um mundo mutável e competitivo, em uma economia sem fronteiras, as 
organizações precisam preparar-se continuamente para os desafios da 
inovação e da concorrência. Para serem bem-sucedidas, as organizações 
precisam de pessoas espertas, ágeis, empreendedoras e dispostas a 
assumir riscos. São as pessoas que fazem as coisas acontecer. 

 

As mudanças frequentes que ocorrem na sociedade tendem a ser um fator 

influenciador na aplicação do método de treinamento e desenvolvimento nas 

organizações, a partir da ideia de que as empresas precisam ser constituídas de 

pessoas capacitadas para lidar com as transformações. 

Complementando, Tanke (2004) pontua alguns fatores que indicam a 

necessidade de treinamento em empresas de hospitalidade: baixa produtividade, 

alto índice de desperdício, desmotivação por parte dos funcionários, alta rotatividade 

e insatisfação por parte dos clientes. 

Lacombe (2005, p.311) complementa ao relatar a importância do 

treinamento: 

 

As empresas não podem escolher se treinam ou não seus empregados, 
porque as pessoas são admitidas com qualificações genéricas e toda 
empresa tem suas peculiaridades. Sendo os recursos humanos os mais 
importantes em qualquer organização, a capacitação e a motivação da 
equipe são indispensáveis para que o trabalho seja executado com 
eficiência e eficácia. 
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Os funcionários são os responsáveis por conduzir o negócio, elaborar e 

prestar os serviços de forma excepcional. Portanto, o treinamento e o 

desenvolvimento são imprescindíveis, em empresas de grande porte. 

Porém, há empreendimentos que não reconhecem o valor que o subsetor de 

treinamento e desenvolvimento possui. Tanke (2004) destaca que as organizações 

brasileiras de hospitalidade ainda não perceberam a importância deste sistema e, 

com isso, optam por utilizar o meio mais amador de trabalhá-lo, de forma que o 

funcionário aprende suas funções no dia-a-dia, por meio de erros e acertos, o que 

não é eficaz como um verdadeiro treinamento. 

Treinar não é uma despesa para a organização, mas um grande 

investimento tanto para corporação, como para os membros que a compõem, de 

forma a trazer benefícios diretos à clientela (CHIAVENATO, 2010). 

Com isso, observa-se que o principal motivo pelo qual uma organização 

pratica essa atividade, consiste no proporcionar aos seus funcionários novas 

habilidades e/ou aprimoramento das que já possui. 

Carvalho; Nascimento; Serafim (2012) relatam que esse processo, 

treinamento e desenvolvimento, tende a oferecer benefícios em 3 âmbitos: 

 

a) Mercado de trabalho: através de melhorias nos padrões profissionais 

dos treinados, por meio da racionalização dos processos de formação 

e melhoramento dos membros. 

 

b) Pessoal em serviço: de forma geral, devido ao aproveitamento das 

habilidades dos funcionários com o intuito de prezar pelo trabalho e 

destacar o ambiente moral da organização. 

 

c) Empresa: aperfeiçoamento dos produtos e serviços elaborados, 

disponibilidade imediata para postos de cargos executivo, dentro da 

própria organização, baixo custo (devido à diminuição de erros na 

execução das tarefas), entre outros. 
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Dessa forma, o setor de treinamento e desenvolvimento tem o objetivo de 

aperfeiçoar a mão-de-obra dos profissionais, desenvolvendo suas habilidades, de 

modo a torná-los mais preparadas para galgar cargos hierárquicos superiores.  

Complementando, Tanke (2004, p.219), explica qual é o sentido do 

desenvolvimento em um empreendimento de hospitalidade: 

 

A meta de um programa de desenvolvimento consiste em ajudar nosso 
pessoal a se tornar melhor cada dia. “Melhor” representa um desejo ou uma 
aspiração pessoal definidos pelo empregado e apoiados pela organização. 
Quando ajudamos cada empregado a realizar suas aspirações de carreira, 
o local de trabalho da hospitalidade torna-se não somente uma organização 
mais produtividade, mas também um ambiente mais agradável para se 
trabalhar. 

 

Assim, quando a empresa de hospitalidade trabalha com seu subsetor 

desenvolvendo o colaborador, dando ênfase aos seus objetivos pessoais, esta tende 

a melhorar o nível de motivação e satisfação entre os colaboradores. 

Entretanto, Lacombe (2005, p.322) fala que: 

 

A responsabilidade pelo desenvolvimento de cada pessoa é dela própria. 
Cada um é o principal responsável pelo seu próprio desenvolvimento. 
Desenvolvimento gerencial ou administrativo é autodesenvolvimento. Quem 
deseja se desenvolver com certeza terá oportunidades de fazê-lo, mas 
quem desejar “ser desenvolvido” por terceiros não o conseguirá. 

 

Vale ressaltar que existem distintos tipos de treinamento que exigem 

técnicas, instrutores, locais e conteúdos diferentes que variam de acordo com as 

necessidades da empresa, cargo e/ou trabalhador (LACOMBE, 2005). 

Pode-se, dessa forma, concluir que o treinamento e o desenvolvimento 

oferecem ao trabalhador crescimento intelectual e profissional, além de possibilitar 

autoconfiança no desempenho das tarefas que envolvem o cargo ocupado 

oferecendo, assim, uma auto segurança de empregabilidade em ações atuais e 

futuras.  

Uma forma de analisar o desenvolver desse treinamento e verificar se o 

mesmo está ocorrendo positivamente, é através da avaliação de desempenho dos 

colaboradores durante a execução de suas atividades. Portanto, no próximo tópico 

haverá uma breve explicação do que venha ser esse sistema. 
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2.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

As empresas possuem determinados objetivos que precisam ser atingidos 

por seus colaboradores, portanto, é válido que os funcionários e a organização 

estejam perfeitamente alinhados, trabalhando de modo sinérgico. As organizações, 

deste modo, precisam estar constantemente avaliando a performance dos seus 

colaboradores, verificando o que Gil (2006, p.148) define como  “[...] Desempenho 

real e o desempenho esperado”.  

É neste contexto que emerge o que os atores definem como avaliação de 

desempenho. Chiavenato (2010, p.241) a conceitua da seguinte forma: 

 

A avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou 
estimar o valor, a excelência e as competências de uma pessoa e, 
sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização. A 
avaliação de desempenho recebe denominações variadas como avaliação 
do mérito, avaliação de pessoal, relatórios de progresso, avaliação de 
eficiência individual ou grupal etc. Varia enormemente de uma organização 
para outra. 

 

Entende-se que a avaliação de desempenho, independente de 

nomenclatura, consiste em examinar as habilidades do funcionário para com a 

empresa. Marras (2009, p.173) complementa com a seguinte definição: 

 

Avaliação de desempenho (AD) é um instrumento gerencial que permite ao 
administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um 
grupo, em período e área específicos (conhecimentos, metas, habilidades, 
etc.). 

 

Com isso, pode-se dizer que esse processo constitui uma técnica de 

avaliação entre o membro da empresa, seus parceiros de trabalho e os gerentes (ou 

supervisores), que tem por objetivo verificar os problemas da empresa, em relação a 

seus funcionários, tais como: relação entre empresa e funcionário, adaptação da 

pessoa no setor, verificação de necessidade de treinamento, entre outros. 

Tanke (2004, p.251) apresenta o porquê de um gerente avaliar os seus 

funcionários em uma empresa do ramo de hospitalidade: 

 

No local de trabalho da hospitalidade, como gerente, você avaliará os 
empregados pelas avaliações de desempenho do comportamento e das 
aptidões que apresentam. Essa avaliação será usada como base de 
algumas decisões de administração de recursos humanos, como aumento 
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de salário, promoções e necessidades de treinamento/desenvolvimento 
para sua operação de hospitalidade. [...] O processo de avaliação de 
desempenho tem por finalidade, em todas as situações, diferenciar níveis 
de desempenho. 

 

Dessa forma, a avaliação de desempenho está estritamente ligada com os 

outros subsistemas, pois além de mensurar o desempenho do funcionário, ela pode 

ser associada à política de recompensas e ao plano de carreira. 

Entretanto, como todo procedimento este também possui suas críticas, que 

segundo Gil (2006) estão relacionadas aos equívocos ocorridos na implantação do 

sistema e a inconformidade do procedimento ás novas realidades empresariais; 

dentre elas, destacam-se: conceitos inadequados aos objetivos, pouco envolvimento 

dos altos executivos (inclui alta administração e gerentes), incapacidade para gerir 

as pessoas, falta de tempo para avaliar (no caso de avaliações que ocorrem em um 

único dia) e a não participação dos funcionários durante a execução dos 

planejamentos. 

Para Tanke (2004, p.268), o principal problema de avaliar está relacionado 

ao preconceito: 

 

Um dos principais problemas ao se avaliar o desempenho de uma pessoa é 
o preconceito do avaliador. Preconceitos positivos ou negativos podem 
resultar em uma avaliação de desempenho sem objetividade e injusta. 

 

Avaliar pessoas consiste ser um processo que exige equidade, justiça e 

estimulação das pessoas, o que não parece ser um papel muito fácil, por isso existe 

diferentes métodos para que essa avaliação ocorra e, em muitos casos, as próprias 

organizações criam suas técnicas de acordo com as suas características peculiares 

(CHIAVENATO, 2010). 

Marras (2009, p.175) define que dentre os distintos procedimentos, os que 

se destacam são: “[...] Escalas gráficas, Incidentes críticos, Comparativo, Escolha 

forçada e 360 graus”. 

Com o intuito de complementar, Gil (2006) relata a existência de outros 

métodos, tais como: relatórios, distribuição forçada, avaliação por resultado, 

pesquisa de campo, comparação binária etc., que, como todos, possui o mesmo 

objetivo, avaliar o desempenho humano. 

Como se observa, a avaliação de desempenho possui diferentes métodos de 

análise, elaborados com o intuito de se adequar as características da organização, 
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assim como, ao perfil do funcionário. Os autores Carvalho; Nascimento; Serafim 

(2012, p.270) classificam esta ação de: “Variáveis individuais”, aspectos particulares 

que influenciarão no desempenho do funcionário e devem ser trabalhados 

individualmente, tais como: sexo, idade, educação, experiência, formação cultural, 

origem etc. 

Além das funções apresentadas ao longo do trabalho como sendo atividades 

desempenhadas pelo departamento de Gestão de Pessoas, o determinado setor 

possui outras funções, como: gerir conflitos, zelar por uma cultura organizacional, 

motivar os funcionários, gerir a diversidade de funcionários na organização, etc. 

Dentre esses distintos papéis, a presente monografia, dará ênfase a gestão da 

diversidade com foco na atuação do trabalhador nordestino nas organizações 

voltadas ao setor de alimentos e bebidas, conforme próximo capítulo. 
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3 GESTÃO DA DIVERSIDADE: TRABALHADOR NORDESTINO 

 

Ao mencionar “gestão da diversidade”, logo se pensa em um conjunto de 

trabalhadores com distintas características que precisam ser gerenciadas dentro do 

espaço organizacional, tais como: gênero, raça, nacionalidade, idade, região cultural 

etc. 

Torres e Pérez-Nebra (2004, p.443) relatam que: 

 

O Brasil tem sido constantemente citado na literatura internacional (por 
exemplo, Smith e Bond, 1999) como um dos principais e poucos exemplos 
de cultura nacional cuja configuração pode ser representada por um 
cadinho, isto é, uma cultura em que diversas identidades grupais convivem, 
com razoável harmonia, formando um só grupo cultural, mas sem que 
nenhuma perca a sua identidade particular.  

 

Isso significa que ocorre um aumento da diversidade cultural dentro das 

organizações, uma demanda de diferentes forças culturais que atuam nas empresas 

brasileiras. 

Para desenvolvimento do presente trabalho, o estudo das origens culturais 

dos trabalhadores torna-se algo essencial, entendido por Tanke (2004, p.391) como 

administração multicultural: 

 

A administração multicultural é a aplicação dos princípios gerais da 
administração de recursos humanos no contexto da diversidade cultural 
existente em sua operação de hospitalidade. Essa maneira de encarar a 
administração de recursos humanos opera segundo a premissa de que a 
orientação cultural, a formação e as experiências dos gerentes e dos 
empregados – inclusive suas respectivas identidades étnicas – constituem 
influências importantes que afetam o modo como ambos se comportam no 
local de trabalho. A administração multicultural também assume que os 
hábitos e as atitudes de trabalho são influenciados pela cultura. 

 

Segundo Torres e Pérez-Nebra (2004) estudar algumas definições da 

psicologia social se torna algo instigante para a melhor compreensão da diversidade 

e suas implicações, tais como os conceitos de: estereotipia e discriminação 

(preconceito). 

A fim de explicar o termo, estereotipar, Tanke (2004, p.399) relata um 

exemplo: 

 

Você em alguma ocasião ouviu um gerente dizer “Nunca mais vou contratar 
um... (escolha o grupo étnico). Eles sempre se atrasam ou são preguiçosos 
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ou desleixados ou sujos ou lentos ou não-confiáveis!” Com muita 
frequência, uma experiência desagradável isolada com um membro de um 
grupo étnico nos conduz a generalizar essa percepção negativa e suas 
características relacionadas a todos os membros desse grupo étnico. 

 

Portanto, por meio deste exemplo, é possível compreender o termo 

“estereotipar” como rotular, ou melhor, caracterizar de forma pejorativa determinado 

grupo social. 

A fim de apresentar a relação da estereotipia com o presente trabalho, 

Barbosa (2009, p. 50) apresenta o exemplo do termo “paraíba”: 

 

A condição paraíba, só compreensível por perspectiva situacional, 
corresponde a uma série de características culturais, sociais e econômicas 
idealizadas, que terminam por consolidar na memória coletiva um certo 
estereótipo. O tipo paraíba é, nesse aspecto, uma invenção carioca, uma 
vez que é uma formulação criada nas relações estabelecidas entre 
moradores no Rio de Janeiro. 

 

Nesse sentido entende-se que, os cariocas rotularam migrantes oriundos da 

região nordeste com uma característica baseada em seus aspectos culturais, de 

forma a criar uma distinção deste grupo em relação aos demais residentes do 

estado. 

Além dessa hipótese, acredita-se que esse termo, também, está relacionado 

a hegemonia dos migrantes nordestinos que vieram da Paraíba para o Rio de 

Janeiro em 1970, período em que houve uma intensificação da migração. Portanto, 

a presença desse público em massa criou maior visibilidade desta região, 

influenciando na rotulação do nordestino como ‘paraíba’. (BARBOSA, 2009). 

Porém, Barbosa (2009) também relata que determinado termo não possui a 

função de generalizar todo e qualquer migrante nordestino, mas de se referir 

aqueles que foram encaminhados a ocupações do mercado de trabalho que são, 

normalmente, desprestigiadas pela nossa sociedade. 

Com base nisso, Tanke (2004), aborda que a discriminação consiste em 

afetar membros de outras culturas com atitudes negativas, mesmo que não se tenha 

tido contato direto e/ou que se tenha participado de uma experiência com tal grupo. 

O próprio termo “pré-conceito”, advém da ideia de se estabelecer um conceito prévio 

a algo ou alguém, antes mesmo de conhecê-lo. Corresponde, portanto, a um 

julgamento equivocado que ocorre, geralmente, de forma negativa. 
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Complementando a ideia, Schermerhorn, Hunt e Osborn (1998, p.58) 

argumentam que: 

 

À medida que aumenta a diversidade da força de trabalho, cresce a 
possibilidade de estereótipos e de discriminação, e a administração da 
diversidade torna-se mais importante. Ocorre o estereótipo quando alguém 
acha que uma pessoa pertence a um grupo ou categoria (por exemplo, 
idosos) e lhe atribui as características normalmente associadas à categoria 
(por exemplo: que as pessoas idosas não são criativas).  

  

A estereotipia e a discriminação são muito maléficas para uma organização, 

pois impossibilita que um indivíduo seja avaliado considerando o seu real potencial. 

Com isso, pode-se ocorrer um equívoco de não dar oportunidade a uma pessoa 

inovadora. 

Tanke (2004) complementa ao abordar que a administração multicultural e 

administração de recursos humanos não trabalham separadamente e o principal 

desafio destas nas organizações, consiste em reconhecer que os grupos étnicos 

possuem estilo de vida e costumes diferentes, porém elas devem fazer com que 

essas diferenças sejam utilizadas a seu favor estrategicamente.  

As empresas que tem percebido a importância da inserção da mão de obra 

diversificada relataram que essas diferenças sociais estão ajudando-as a se 

aproximarem de seus clientes que pertencem a esses grupos de características 

semelhantes (SCHEMERHORN; HUNT; OSBORN, 1998). 

Entretanto, esse tipo de visão, de que o maior valor oferecido pelas minorias 

é justamente a relação com os seus semelhantes, é uma interpretação limitada dos 

esforços que esses sujeitos podem oferecer. Torres e Pérez-Nebra (2004, p.448) 

relatam que: 

 

Mulheres, negros, indígenas, homossexuais e diversos outros grupos não 
trazem com eles apenas uma “informação peculiar”. Eles trazem 
conhecimentos e visões diferentes, importantes e relevantes 
competitivamente sobre como o trabalho pode ser feito – novas e 
inovadoras formas de se desenhar processos, alcançar metas, estruturar 
tarefas, criar equipes de trabalho efetivas, comunicar ideias e liderar. 

 

Quando esses membros possuem a liberdade de se expressar, ajudam as 

organizações a se desenvolverem no mercado e, fazendo isso, oferecem mais de si 

para a tarefa que desempenham, resultando em uma maior dedicação ao trabalho. 
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Entretanto, vale ressaltar que há certa confusão ao abordar esse assunto, 

pois a administração da diversidade se confunde com a ação afirmativa, embora 

sejam bem diferentes. A ação afirmativa está voltada às oportunidades de igualdade 

dentro das organizações, possui respaldo legal e se relaciona a inserção de 

minorias, socialmente alijadas ao longo da história. Determinada ação exige a 

apresentação de relatórios com a finalidade de expor os planos e as metas atingidas 

por cada grupo específico, e esses documentos são produzidos com base nas leis 

que regem a igualdade de oportunidades (SCHEMERHORN; HUNT; OSBORN, 

1998). 

Em contrapartida, segundo Schemerhorn, Hunt e Osborn (1998, p.59) a 

administração da diversidade é: 

 

Administrar a diversidade, por outro lado, significa valorizar as diferenças, 
criando um ambiente em que todos se sintam valorizados e aceitos. A 
administração da diversidade é monitorada por pesquisas organizacionais 
que examinam atitudes e percepções. A administração da diversidade 
pressupõe que os grupos continuem mantendo suas características e 
moldando a empresa da mesma forma que serão moldados por ela, 
gerando uma série de valores comuns. 

 

Pode-se assim dizer que determinada forma de gestão tem o intuito de 

promover a igualdade dentro das empresas, entretanto há organizações que 

resistem à implantação dessa administração por medo de mudanças e desconfortos 

com a diferença. Porém, vale ressaltar que as pessoas talentosas são simplesmente 

pessoas talentosas e não possuem gênero, raça, idade e nenhum outro tipo de 

característica. 

Além da insegurança que a desigualdade pode apresentar, outro elemento 

tem sido questionado com relação à inserção da diversidade nas empresas, o fato 

da inclusão ser vista como uma responsabilidade social que não possui suas reais 

definições desenvolvidas. Os autores Oliveira; Rodriguez y Rodrigues (2004, p.3) 

apresentam um significado para determinada ação: 

 

A responsabilidade social engloba uma série de ações, comportamentos e 
atitudes, das quais podemos destacar: os compromissos éticos e o 
compromisso com o desenvolvimento profissional, a valorização da 
diversidade e a empregabilidade para com o público interno. 
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Observa-se a valorização da diversidade como uma prática da 

responsabilidade social, a partir do momento em que esta visa diminuir a 

discriminação a pequenos grupos e minorias notadas nas organizações. Porém, 

existem empresas que não observam a importância da aplicação de determinada 

ação ou que a adotam com o intuito de manter uma imagem positiva perante o 

mercado na qual estão inseridas (OLIVEIRA; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 2004). 

Tanke (2004) fala que um elemento importante a ser considerado na gestão 

da diversidade é a conscientização cultural, que consiste em dominar os 

preconceitos em relação às diferenças culturais e étnicas auxiliando, assim, na 

aceitação de distintos modos de operação. 

Portanto, como a presente monografia aborda a diversidade cultural nas 

empresas, a próxima seção será destinada a dissertar sobre os trabalhadores 

nordestinos no universo organizacional com a finalidade de estudar a percepção 

desse profissional em seu ambiente de trabalho. 

 

3.1 TRABALHADORES NORDESTINOS 

 

A migração dos trabalhadores nordestinos para a região Sudeste em busca 

de melhores condições de vida é algo que ocorre há muito tempo, pois distintos 

fatores do passado influenciaram essa ação. De acordo com Martins e Vanalli (2001, 

p.34) “Ninguém abandona suas raízes sem que haja necessidade”. 

Lima (2008, p.9) explica que: 

 

Muitos nordestinos, de um nível social mais baixo, vêm para o Rio de 
Janeiro com a esperança de uma vida “melhor”, no entanto, o que muda, na 
verdade, são somente as características de vida, ou seja, o tipo de trabalho, 
moradia e relacionamentos. Geralmente, quase nada se altera em seu 
padrão econômico, e, para sobreviver, eles têm que se adaptar a novas 
situações sócio-culturais, diferentes das que aprenderam em sua terra de 
origem. 

 

Pode-se assim dizer que interesses econômicos são um dos principais 

fatores que influenciam e determinam o destino das pessoas, de tal forma, que para 

realizar seus objetivos pessoais e galgar por uma melhor condição de vida, o 

nordestino observa que a solução é migrar para outras regiões, assim, torna-se 

indispensável destacar que o processo migratório é algo natural do ser humano. 

(BARBOSA (1998); LIMA (2008); MARTINS E VANALLI (2014)). 
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A fim de complementar, Sachsida et al. (2009, p.21) relatam que os 

migrantes nordestinos estão presentes nas regiões Sudestes: 

 

Do total de migrantes que residem no Estado de São Paulo, 62,5% deles 
vieram do Nordeste do Brasil. No caso do Estado do Rio de Janeiro esse 
número é de 59,8%. Esses números comprovam a visão tradicional de que 
os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os principais destinos para 
os migrantes do Nordeste brasileiro. Por fim, devemos ressaltar que 43,7% 
dos migrantes brasileiros são originários da região Nordeste do Brasil. 

   

É possível analisar que o público nordestino possui representação 

satisfatória em meio à população de migrantes e que estes estão presentes em 

grande número na região Sudeste, principalmente, São Paulo e Rio de Janeiro. 

As autoras, Martins e Vanalli (2001) relatam que esse processo migratório 

começou, ainda, no período do ciclo da cana de açúcar assim como, diante da Lei 

das Terras em 1850, onde os migrantes nordestinos buscavam sobrevivência no Sul 

e Norte, destacando que os provenientes da região sudeste migravam para Centro-

Oeste e Norte, formando um contingente de pessoas encarecidas. 

Além deste fator, segundo Rua (2003 apud LIMA, 2008), fatos entre os anos 

de 1940 e 1970, como por exemplo, a implantação de maquinário no meio rural, 

reduziu, significantemente, a mão de obra empregada. Esta, dentre outras razões, 

impulsionaram a migração do nordestino para o sudeste, fato que se perdura até os 

dias de hoje. 

Através desse processo os retirantes da região Nordeste se deslocam para 

as grandes metrópoles, fato que ocorreu também em outras regiões do Brasil. A 

partir da ideia de muitos migram do campo para a cidade, entendendo que esta seria 

uma transição do passado para o moderno. 

De acordo com Barbosa (2005 apud LIMA, 2008 p.19): 

 

Esses trabalhadores migrantes do nordeste chegam ao Rio de Janeiro por 
um processo de descampesinação e são incorporados ao mercado de 
trabalho motivados por diferentes interesses, valores e agentes mediadores, 
tais como as relações de parentesco e amizade, a qualificação profissional 
e as estratégias de articulação entre trabalho e residência. 

 

Com isso, pode-se dizer que a relação social que essas pessoas possuem 

com seus parentes, amigos e demais laços sociais que já residem nesse ambiente 

metropolitano, facilitam a inserção do recém-chegado no mercado de trabalho, 
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normalmente, em locais e empreendimentos onde esses sujeitos já conhecidos 

estão situados. 

Barbosa (1998, p.51) complementa ao descrever que o migrante 

estabelecido possui outras funções: 

 

Além de agenciador, o migrante estabelecido tem a função de socializar, 
instruindo, através de informações e conselhos, o novo migrante nos 
códigos e na funcionalidade das relações de trabalho. Por esse processo de 
iniciação é que o migrante aprende como deve agir no relacionamento com 
os patrões, toma ciência dos direitos trabalhistas, bem como de suas 
obrigações, além de conhecer as práticas e instrumentalizações 
necessárias a execução de suas tarefas. 

 

Porém, mesmo com os conselhos dos nordestinos já residentes e 

estabelecidos, os recém-chegados a „cidade grande‟ ainda sofrem no mercado de 

trabalho. Lima (2008, p.20) relata que em muitas situações, estes migrantes 

realizam atividades que não estão associadas as suas origens, desqualificando a 

mão-de-obra desse trabalhador: 

 

O trabalhador migrante, pela necessidade econômica circunstancial, acaba 
por criar habilidades para executar tarefas que normalmente não fazem 
parte de seu espaço sócio-cultural de origem. No entanto, existe a crença 
cultural, criada por uma sociedade hierarquizada, que estas ocupações não 
exigem uma capacitação e habilidades próprias, desqualificando a mão-de-
obra do migrante. 

 

Observa-se que o nordestino ao chegar a uma determinada organização 

para trabalhar é encaminhado a setores que não possuem exigências de 

qualificação para a ocupação, desprestigiando e marginalizando esse migrante 

profissionalmente. Em muito dos casos, esses trabalhadores, primeiramente, são 

inseridos no setor da construção civil, logo depois, migram para os restaurantes 

(DIÁRIO DE SÃO PAULO, 2004 apud BARRETO, 2006). 

A fim de entender esse acontecimento, Barbosa (1998, p.58) explica que 

isso ocorre devido à baixa escolaridade e desqualificação profissional dos 

nordestinos: “A baixa escolaridade não lhes permitem a escolha de outro emprego 

mais manero (sic), ou seja, um emprego de maior rentabilidade e de maior prestígio 

social”. Por isso, esses trabalhadores são, frequentemente, obrigados a se afiliar a 

essas funções de “peões” de obra, domésticas, porteiros e garçons. 
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Complementado, Martins e Vanalli (2014, p.64) relatam que alguns desses 

migrantes ao chegar são encaminhados para trabalhar em fábricas, e ainda correm 

o risco de serem demitidos: 

 

Uma parte deles consegue emprego em fábricas, mas, aproveitando-se de 
sua ingenuidade e falta de informação, patrões sem escrúpulos fazem-nos 
trabalhar além do permitido por lei, pagando baixíssimos salários, sem 
direito a carteira assinada. Podem ainda ser demitidos sem motivos, uma 
vez que haverá sempre outros, muitos, para substituí-los. 

 

E, em muitas dessas situações, esses trabalhadores aceitam essas atitudes 

naturalmente que, de acordo com Tanke (2004, p.13), esse fato pode ser explicado 

pelas influências dos coronéis das antigas fazendas: 

 

No nordeste do Brasil, aprendi que a história dos coronéis ainda tem 
influência nos dias de hoje. Os funcionários mais humildes aceitam mandos 
e desmandos de seus chefe, pois veem neles os antigos coronéis, cuja 
cultura foi passada de geração a geração. 

 

Além das dificuldades relatadas anteriormente, os trabalhadores migrantes 

do nordeste são obrigados a morar em determinadas casas passando por condições 

precárias como, por exemplo, em barracos nas favelas, que não oferecem água 

encanada, luz elétrica, saneamento básico, dentre outros.  

Por outro lado, alguns desses nordestinos conseguem moradia em cortiços 

que, de acordo com Martins e Vanalli (2014), são casarões antigos, localizado no 

centro das cidades, com diversos cômodos que são oferecidos a várias famílias que 

compartilham suas dependências, de tal forma esse tipo de residência apresenta, 

para o migrante vindo do Nordeste, a vantagem de estar próximo ao seu trabalho, 

favorecendo, assim, este trabalhador nos gastos com condução e tempo de 

deslocamento. 

Em outros casos, quando o valor recebido pela força de trabalho não atende 

as necessidades básicas, como: moradia e alimentação, o migrante é obrigado a 

buscar em suas relações sociais, parentes e amigos, uma oportunidade de moradia. 

Em outras situações, o nordestino se vê obrigado a buscar uma opção trabalhista 

que lhe ofereça benefícios indiretos, como empregos que fornecem moradia 

permitindo, consequentemente, que o recém-chegado viva a condição de 

trabalhador e morador (BARBOSA, 1998). 
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Barbosa (1998) complementa o assunto, ao relatar que quando há uma 

relação casa e trabalho esta gera uma condição de sujeição e subordinação, de 

forma que o preço da moradia passa a ser, não só à venda da força de trabalho, 

mas também a disponibilidade constante frente às contingências dos patrões, além 

da obrigação de códigos morais. 

A fim de aprofundar no tema da presente monografia, será apresentado no 

próximo capitulo uma pesquisa de campo com trabalhadores nordestinos que 

compõem o quadro de funcionários de um restaurante do município de São Gonçalo 

(RJ). Os participantes da pesquisa explicaram seus motivos de migração da região 

nordeste para o sudeste e relataram como se sentem no ambiente de trabalho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo tem o intuito de explanar sobre os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização da pesquisa de campo, bem como 

apresentar a análise dos dados coletados em campo. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), optou-se pelo 

método de pesquisa qualitativo, que de acordo com Gaskell (2010) tem por objetivo 

uma compreensão explicita das atitudes e valores que regem o comportamento 

humano em contextos sociais específicos. 

Em consonância com o método, adotou-se três instrumentos de coleta de 

dados: entrevista semiestruturada, construção de desenhos e observação 

sistemática, com registro das informações em caderno de campo. A entrevista de 

caráter semiestruturado é uma técnica que oferece maior flexibilidade, pois sendo 

parcialmente estruturada, oferece ao pesquisador a possibilidade de guiá-la e 

explorá-la de acordo com os seus pontos de interesse (GIL, 2010). 

Gaskell (2010, p.73) complementa o sentido de entrevista ao relatar que: 

 

Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação ou um 
empreendimento cooperativo, em que as palavras são o meio principal de 
troca. Não é apenas um processo de informação de mão única passando de 
um (o entrevistado) para o outro (o entrevistador). Ao contrário, ela é uma 
interação, uma troca de ideias e de significados, em que várias realidades e 
percepções são exploradas e desenvolvidas. 

 
Com base nesses dados, o roteiro de entrevista foi formulado contendo 31 

(trinta e uma) perguntas, organizadas de modo à contemplar, primeiramente, as 

informações pessoais de cada entrevistado, em seguida, dados referente à vinda 

deste migrante para a região sudeste e, por fim, o cotidiano e suas relações no 

ambiente de trabalho. 

Ao final das entrevistas foi adotado, como mais um recurso de apreensão de 

informações, o método de construção de desenhos. Para Vergara (2005, p.49): 

 

A construção de desenhos é um método para a obtenção de dados por 
meio do qual o pesquisador solicita aos sujeitos da pesquisa que elaborem 
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uma imagem gráfica (desenho de livre criação) relacionada ao tema 
proposto. Trata-se, portanto, da criação de uma resposta visual à situação 
sob investigação. 

 

Dessa forma, o presente método foi aplicado com o intuito de permitir que 

elementos de caráter simbólico e subjetivo aflorassem durante o processo de 

pesquisa. Os entrevistados deveriam retratar, por meio do desenho, seus 

sentimentos dentro da organização. O método foi adotado, pois entende-se que nem 

sempre as palavras são meios suficientes de demonstração de emoções e 

percepções. 

Vergara (2005), destaca alguns pontos referentes ao método de construção 

de desenhos: 

 

a) Complementa as informações orais e escritas com o objetivo de 

enriquecer a pesquisa e/ou o fenômeno sobre investigação; 

 

b) Facilita a demonstração de sentimentos e necessidades; 

 

c) Quando utilizado em grupo, auxilia os participantes, de forma a 

engajá-los, na elaboração dos desenhos e, posteriormente, na 

interpretação dos dados obtidos; 

 

d) Quando os participantes envolvidos na pesquisa não estão presentes 

na análise dos dados, o pesquisador precisa conhecer de psicologia 

ou possuir uma alta sensibilidade para analisar os desenhos 

desenvolvidos. 

 

Dessa forma, fez-se uso do método de construção não estruturado que, de 

acordo com Vergara (2005), consiste na liberdade que o sujeito tem para elaborar 

suas expressões com base em suas escolhas. Assim, os entrevistados tiveram o 

seguinte tema proposto: “Retrate como você se sente em seu ambiente de trabalho”. 

Para a elaboração, a pesquisadora forneceu aos participantes folhas A4, lápis preto 

e colorido, borracha e canetas de variadas cores. Solicitou-se aos envolvidos na 

pesquisa, que desenhassem de forma livre e, ao final, explicassem o que havia sido 

retratado. 
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Além dos dois procedimentos, mencionados anteriormente, adotou-se 

também, durante a realização das entrevistas, o uso de caderno de campo, com a 

finalidade de registrar todas as percepções do pesquisador antes, durante e após o 

processo. 

Finalmente, cabe destacar que foram realizadas 8 entrevistas e que todas 

foram gravadas, totalizando um total de 2 horas, 32 minutos e 48 segundos. Estas 

foram, posteriormente, ouvidas pela pesquisadora e transcritas, de modo a registrar 

com maior fidelidade as informações coletadas. Feito isso, os relatos foram 

analisados qualitativamente, permitindo a construção de categorias que 

possibilitaram responder o problema norteador e atender os objetivos, inicialmente 

propostos. 

 

4.2 EMPRESA INVESTIGADA E INFORMAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

 

As informações que estão relatadas a respeito da organização investigada, 

foram passadas por um dos funcionários entrevistados, pelo fato de que a empresa 

não possui nenhum meio de comunicação que contenha seu histórico e o método de 

funcionamento. O presente empreendimento a ser analisado está localizado no 

centro de São Gonçalo (RJ) e recebeu o nome fictício de “Restaurante X” com o 

objetivo de manter em sigilo as informações fornecidas por seus funcionários, 

participantes da entrevista. 

O „Restaurante X‟ está no setor de alimentos e bebidas há 16 anos, é uma 

empresa familiar de gaúchos, contendo 8 sócios, sendo o majoritário o proprietário 

do estabelecimento.  

O estabelecimento é aberto ao público em 2 turnos, sendo vespertino e 

noturno. No almoço é oferecido o serviço self service5, com ou sem churrasco, e a 

noite são oferecidos rodízio de pizzas, massas e doces, e o serviço à la carte6. Vale 

destacar que também está disponível nos dois turnos a comida japonesa, como 

serviço self service. 

                                                           
5
 Self service: s.m. Sistema em que o cliente efetua o serviço que, normalmente, é feito por um 

funcionário. P.ext. As lojas, os bancos, os restaurantes. Disponível em: 
http://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=self+service. Acesso em: 09 abr. 2015. 
6
 À la carte: loc. adj. (do fr.) Diz-se do serviço oferecido em restaurantes em que o cliente dispõe de 

uma lista de pratos e respectivos preços: cardápio à la carte. Disponível em: 
http://www.dicio.com.br/a_la_carte/. Acesso em: 20 mar. 2015. 
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A organização é composta por 60 colaboradores em seu quadro de 

funcionários, sendo 42 nordestinos, 12 cariocas e 6 gaúchos. Os funcionários são 

escalados para trabalharem em dois turnos, sendo o primeiro das oito às dezoito 

horas, com uma hora de almoço, e o segundo das dezessete horas até o 

fechamento do estabelecimento que, normalmente, ocorre por volta de zero hora e 

trinta minutos.  

Os funcionários estão distribuídos em diferentes cargos, conforme mostra o 

quadro 1. 

Quadro 1 – Cargos e Origens. 

 
CARGOS 

 
QUANTIDADES 

 
ORIGENS 

Administrador 1 Gaúcho 

Balança 1 Nordestina 

Buffet 3 1 Gaúcho e 2 Nordestinas 

Caixa 
4 

1 Gaúcha (esposa do 
proprietário) e 3 Nordestinas 

Churrasqueiro 3 1 Carioca e 2 Nordestinos 

Cumim 8 4 Cariocas e 4 Gaúchos  

Copeiro 4 Nordestinos 

Cozinheiro 
12 

1 Gaúcho, 2 Cariocas e 
9 Nordestinos 

Faxineiro 3 Nordestinos 

Garçom 8 3 Cariocas e 5 Nordestinos 

Maître 3 1 Nordestino e 2 Gaúchos 

Nutricionista 1 Carioca 

Pizzaiolo 2 1 Nordestino e 1 Gaúcho 

Recepcionista 3 Nordestinas 

Saladeiro 4 Nordestinos 

Segurança 2 Cariocas 

Sobremesa 1 Nordestino 

Stweard 2 Nordestinos 

Sushi-man 2 1 Carioca e 1 Nordestino 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 
Conforme os dados nota-se que a maioria dos nordestinos colaboradores da 

empresa estão empregados nos diversos setores operacionais do restaurante, 

desprestigiando de tal forma a capacidade tática desses sujeitos. 

Após uma breve explicação sobre o estabelecimento e seu funcionamento, 

serão apresentadas, no quadro 2, as informações dos entrevistados, funcionários do 

restaurante que colaboraram com a presente monografia.  Cabe destacar que os 



45 

 

 
 

nomes aqui apresentados são fictícios, a fim de preservar a identidade dos 

participantes. 

QUADRO 2 – Características dos entrevistados.  

ENTREVISTADO IDADE ORIGEM 
CARGO 

ATUAL 

TEMPO DE 

EMPRESA 

DURAÇÃO 
DA 

ENTREVISTA 

Caio 25 Ceará Garçom 3 anos 36min 47seg. 

Pedro 29 Pernambuco Pizzaiolo 3 anos e 5 meses 26min 41seg. 

Giovanna 33 Ceará Saladeira 3 anos 16min 05seg. 

Rodrigo 24 Ceará Garçom 1 ano e 6 meses 15min 51seg. 

Lucas 25 Ceará Churrasqueiro 2 anos 13min 32seg. 

Jéssica 27 Ceará Caixa 3 anos e 6 meses 18min 47seg. 

Paulo 28 Ceará Pizzaiolo 4 anos 14min 19seg. 

Gustavo 36 Ceará Pizzaiolo 11 anos 12min 06seg. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Vale ressaltar que o contato com os entrevistados foi feito por telefone e que 

sempre um participante indicava outro colega. As entrevistas foram realizadas fora 

do local de trabalho com o intuito deixá-los à vontade para responder as perguntas 

propostas, entretanto, destaca-se que algumas pessoas optaram por não participar 

da entrevista, com receio de revelar determinadas informações. 

De modo geral, as entrevistas foram realizadas, em sua maioria, nas casas 

dos entrevistados, de forma que eles se sentiam mais “seguros” em prestar as 

informações fora do local de trabalho. Além disso, todos foram muito receptivos para 

com a entrevistadora e se mostraram muito dispostos para contribuir com a 

entrevista. 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A presente seção possui o objetivo de apresentar e discutir os dados que 

foram coletados na pesquisa empírica. Num primeiro momento serão apresentadas 

as análises das falas dos participantes, que foram complementadas com a 

observação no ato da aplicação das entrevistas. Posteriormente, serão 

apresentados os desenhos elaborados pelos entrevistados, bem como a análise 

dessas representações simbólicas. 
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4.3.1 ANÁLISE DAS FALAS 

 

A análise das narrativas dos entrevistados cumpriu algumas etapas 

importantes, tais como: gravação das entrevistas, audição do material apreendido, 

transcrição das falas e leitura exaustiva do material transcrito. Esse movimento 

permitiu a pesquisadora encontrar categorias que viessem a responder o objetivo 

geral, proposto neste trabalho. Vale mencionar que as categorias emergiram das 

próprias falas dos sujeitos entrevistados e foram os temas mais recorrentes e 

destacados por aqueles que fizeram parte da pesquisa. 

Portanto, considerando que o presente estudo tem o intuito de investigar as 

percepções dos trabalhadores nordestinos em seu local de trabalho, foram 

estabelecidas cinco categorias: 

 

a) Processo de Migração: Expectativa x Realidade; 

b) Exploração do trabalhador; 

c) Discriminação/Preconceito; 

d) Amadorismo em gestão de pessoas; 

e) Sentimento de gratidão. 

 

a) Processo de migração: Expectativa x Realidade 

 

A migração é uma ação que envolve diversos motivos pessoais e 

profissionais, que estão associados à busca por melhores condições de vida em 

outra região.  

Complementando, Lima (2008, p.14) relata que: “(...) O processo de 

migração faz parte da crença que existem melhores lugares para se ter uma vida 

digna (...)”, contribuindo neste aspecto com a ideia de que a trajetória migratória dos 

nordestinos já é vista como um marco na construção de sua identidade. 

Martins e Vanalli (2014) expressam essa ideia ao falar que diversos 

aspectos obrigam os nordestinos a deixarem suas origens e migrarem para outras 

regiões, sendo que a principal causa são as questões econômicas. 

Nas entrevistas foi possível verificar a presença desses aspectos 

motivadores da migração, como: a falta de emprego na região de origem e a baixa 
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recompensa nos poucos trabalhos fornecidos. Tal fato pode ser observado no relato 

de Lucas, churrasqueiro do estabelecimento e cearense: 

 

Ah, porque lá no nordeste não tem emprego suficiente para você trabalhar, 
é muito difícil...Para você conseguir um dia de trabalho, é no meio do sol(...) 
E é muito pouco o ganho. [...] lá você não consegue mais nada, pra mim 
você tem que sair pra fora pra poder conseguir alguma coisa (Lucas). 

 

Dessa forma, observa-se que a falta de oportunidades, foi um dos motivos 

para a migração de Lucas, pois conforme o relato, um dia de trabalho está 

associado a tarefas rurais, em meio ao sol, com baixa recompensa. 

Complementando, Caio garçom da empresa e também cearense, conta o 

motivo de sua vinda para a região Sudeste: 

 

Primeiro o que me motivou a sair de minha cidade é a falta de emprego e, o 
que me motivou a vir para a região sudeste foram às oportunidades de 
emprego e uma melhoria de vida, ainda que bem trabalhosa (Caio). 

 

De acordo com o funcionário, a migração dele está associada a essa busca 

por vagas no mercado de trabalho e melhores condições de vida, mesmo estando 

ciente das possíveis dificuldades que foram e serão encontradas para realização 

desse objetivo. 

Entretanto, há migrantes que vem por questões pessoais e acabam por 

gostar da região decidindo, assim, fixar moradia, como o exemplo da Giovanna, 

funcionária da empresa, que reside no Rio de Janeiro há 3 anos: 

 

Afinal, eu sai porque eu cheguei a me separar e vim fugida do meu ex. [...] e 
também porque eu queria  muito(...) saudades do Rio [...] Eu já tinha 
morado aqui antes e como eu gostei muito, queria voltar(...) aí essa foi a 
oportunidade que eu tive (Giovanna). 

 

A entrevistada já havia morado no estado e gostado da experiência, porém 

voltou a sua cidade natal, onde se casou. Contudo, conforme o relato, o casamento 

não deu certo (“vim fugida do meu ex”) fato que acarretou o seu retorno ao Rio de 

Janeiro. A entrevistada se refere a cidade com carinho e parece que alimentava 

certa nostalgia quando ainda morava no nordeste. Isso é notório quando ela diz “e 

também porque eu queria muito(...) saudades do Rio”. 
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De um modo geral, analisa-se que a vinda do migrante nordestino para a 

região sudeste está associada à necessidade de conquistar melhores condições de 

vida ainda que, para isso, seja preciso trabalhar incessantemente, já que em suas 

cidades natais, conquistar esse padrão é algo muito difícil. 

Vale destacar que muitos participantes, quando questionados sobre as 

oportunidades de emprego na região Sudeste, relataram que muitas vezes já vêm 

com uma profissão pré-selecionada por intermédio de seus familiares e amigos que 

outrora migraram, residem e trabalham aqui. Assim, os recém-chegados tendem a 

encarar o que o mercado de trabalho, por indicação, tem a lhes oferecer. 

Em concordância, Barbosa (1998, p.44-45) expressa essa ideia quando 

relata que: “O trabalhador estabelecido acolhe, em diversas situações, aqueles que 

são recém-chegados do Nordeste, como irmãos, sobrinhos, primos, cunhados e 

amigos. [...]”. Portanto, ele enfatiza que o nordestino já estabelecido recebe e situa o 

novo migrante, seja este do seu núcleo familiar ou pertencente a um grupo de 

amigos.  

O referido autor ainda aborda nesse contexto a ideia de que esse nordestino 

situado tende a ser o mediador das oportunidades de emprego para os novos, pelo 

fato dele já possuir relações sociais com os patrões e demais companheiros de 

trabalho podendo, assim, cumprir o papel de socializador a este novo ambiente. 

Tal fato é notável na narração de Caio, ao relatar que a maior parte dos 

migrantes nordestinos vem por indicação de amigos, como foi o seu caso: 

 

Bem, por amigos, geralmente a gente sabe por amizades, as pessoas que 
se dispuseram a vir pro Rio, como lá na nossa região a gente costuma 
dizer: „Com uma mão na frente e outra atrás‟, esses acabam „caindo nas 
graças‟ do patrão, o patrão gosta do trabalho e ai vai criando um laço de 
amizade, que ai um amigo traz o outro e assim sucessivamente (Caio). 

 

O entrevistado explica que sua migração e a de outros nordestinos, está 

associada a seus laços de amizades com aqueles que migraram para região 

Sudeste, também, sob situações de precariedade (“com uma mão na frente e outras 

atrás”). Porém, como esses migrantes já estão ambientados a esse novo espaço e, 

geralmente, executam bem as suas funções, costuma-se dizer que eles acabam por 

“cair nas graças do patrão”, ou seja, ganham, gradativamente, a confiança com seus 

empregadores. Tal fato, os permite indicar familiares e amigos nordestinos que 

possuem o intuito de migrar para o Sudeste em busca de trabalho. 
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Entretanto, é importante ressaltar que o processo migratório não consiste em 

ser uma ação fácil, porque os migrantes nordestinos criam uma expectativa, muitas 

vezes positiva de como será a chegada e integração com o novo. Contudo, esta 

perspectiva, frequentemente, não corresponde com a realidade. 

Isto é percebido no relato de Pedro, integrante da empresa há 11 anos: 

 

Ah antes, eu morava lá e via as fotos pela televisão... Imagem bonita, gente 
bonita... Mas quando eu cheguei, eu não gostei não, não era o que eu 
imaginava (...) porque aqui você vê muita violência, é só do trabalho para 
casa... Não pode sair se divertir, porque tá arriscado ter violência e você 
levar um tiro ou algo assim... Eu vivo aqui preso, porque é só do trabalho 
para casa (Pedro)! 

 

O funcionário ao descrever sua percepção anteriormente, baseada nas 

imagens projetadas pela mídia e ao relatar sua indignação com a realidade 

presenciada, mostrou-se bastante decepcionado, pois se sente no seu cotidiano 

“prisioneiro”, devido às questões de violência, assim como pela falta de tempo no 

trabalho, isto é notável no trecho “Eu vivo aqui preso, porque é só do trabalho para 

casa!”. 

Como Martins e Vanalli (2014, p.43-44) mencionam: “E é doloroso dizer que 

frequentemente, ao chegar a esses lugares, sua vida não é menos sofrida do que no 

Nordeste”, a fim de abordar a questão de que esse migrante pode se deparar com 

obstáculos semelhantes ou piores do que em sua região de origem. 

Dando continuidade a esse raciocínio, Pedro, migrante pernambucano, 

menciona uma situação associada à citação apresentada pelas autoras: 

 

Tem muito nordestino que acha que Rio de Janeiro é aquilo... Acha que vai 
chegar aqui, vai arrumar seu dinheiro e acha que tudo é fácil aqui... Mas 
quando a gente tá aqui é mais difícil do que lá (...) acho que pra mim foi o 
momento mais difícil da minha vida (...) quando eu cheguei eu fui pegar em 
R$ 90,00 em 3 meses de trabalho e eu tinha que pagar a passagem ao 
cara... E eu pensei que ele ia me levar pra casa dele até eu me estruturar, 
arrumar o meu espaço... Mas ele me largou na Trindade (bairro de São 
Gonçalo) com uns caras lá do Piauí que eu não conhecia (...) foi difícil 
(Pedro). 

 

O entrevistado descreve o imaginário de muitos nordestinos em relação ao 

Rio de Janeiro e suas aparentes facilidades. Em outro momento, apresentando certa 

emoção, ele expõe a realidade com as quais se deparou e as dificuldades pela qual 

passou, dando ênfase a baixíssima remuneração: “eu fui pegar em R$ 90,00 em 3 
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meses de trabalho” que nem pôde usufruir, uma vez que havia de pagar a passagem 

da sua cidade de origem para o Rio de Janeiro. O funcionário destaca ainda que não 

recebeu nenhum amparo de quem o trouxe do Nordeste, tendo nesta situação, que 

dividir moradia com pessoas desconhecidas. 

Com base nas informações apresentadas nesse relato e nos demais é 

possível compreender que a procura por mudanças positivas na região Sudeste 

tende a ser o maior motivador desse deslocamento, porém, normalmente, as 

expectativas criadas não coincidem com a realidade vivida, de forma que muitos se 

veem obrigados a passar por situações constrangedoras e muitas vezes 

exploratórias, conforme o último relato apresentado. 

De tal modo, na próxima categoria serão abordadas as explorações sofridas 

por esses profissionais em seus locais de trabalho. 

 

b) Exploração do trabalhador 

 

A exploração do trabalho consiste, basicamente, em fazer uso da mão-de-

obra do trabalhador como fonte de recurso, desprestigiando assim, sua capacidade 

intelectual, além de fornecer condições precárias de trabalho. 

De acordo com Lima (2008) essa situação de exploração com o trabalhador 

nordestino está associada a uma crença cultural que desprestigia o sujeito por sua 

falta de conhecimento e habilidade, o encaminhando, dessa maneira, a setores 

menos valorizados profissionalmente pela sociedade. 

Assim, é notável nas falas dos entrevistados a questão da exploração da 

mão de obra nordestina. Indagado pela pesquisadora sobre a razão da empresa ter 

por costume contratar nordestinos, o entrevistado Paulo esclarece: 

 

Na minha opinião mesmo, porque é muito puxado, ganha muito pouco, você 
fica muito preso e o sistema deles é muito errado também(...) ai eles trazem 
o nordestino, um povo com pouca experiência, sem estudo, sem 
conhecimento, necessitado, que vai topar qualquer coisa (Paulo). 

 

No relato, o entrevistado enfatiza que a empresa contrata os nordestinos por 

ser um povo desprovido de conhecimento e, portanto, não questionar as políticas 

administrativas adotadas pela empresa que, de acordo com o seu relato, parecem 

não ser praticadas de modo correto, ou mesmo legal. Além disso, exalta-se o fato de 
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serem pessoas que vivem em situações precárias, que aceitarão qualquer oferta de 

trabalho. 

Rodrigo, outro funcionário do restaurante e cearense, complementa a fala do 

companheiro de trabalho ao expor sua opinião: 

 

Eu acho que por causa do nordestino já vim pra cá por questão financeira, 
eu acho que eles pensam que nordestino é bobo também(...) Que só quer 
ser explorado, explorado, explorado [...] tem que dar sempre o melhor, o 
melhor, o melhor e eles não chegam junto(...) Eles cobram, mas na questão 
financeira eles pagam pouco (Rodrigo). 

 

O empregado aborda em sua fala que a empresa se aproveita do fato de 

muitos nordestinos migrarem por interesses econômicos, levando uma maior 

exploração desta mão de obra, pois deduz-se que são pessoas “bobas”, ou seja, 

que não questionarão as condições de trabalho. Neste sentido, o trabalhador é 

cobrado a se dedicar ao máximo, sendo que na hora de recompensar esse esforço, 

a empresa não faz de maneira adequada. 

Em outro momento, Caio, também descreve algo semelhante, quando diz 

que chegam a trabalhar 16h, 17h por dia, para ganhar o que não conseguiriam em 

seus locais de origem. Receber um valor pouco superior a R$ 1.000,00, é 

considerado por esses nordestinos, algo de “outro mundo”, ou seja, inimaginável na 

realidade antes da migração. Além disso, o entrevistado conta que muitos 

nordestinos aceitam viver em situações precárias, característica visível da 

exploração.  

Enriquecendo a análise, Martins e Vanalli (2014, p.72) apresentam uma 

explicação sobre a exploração de migrantes nordestinos: 

 

Isso ocorre porque, como resultado de sua própria desinformação, não são 
sindicalizadas. Assim sendo, não têm consciência de seus direitos, 
tornando-se por isso mesmo, presas fáceis de exploração. Alguns patrões 
sem escrúpulos, muitas vezes beneficiam-se dessa situação, obtendo lucros 
ao não pagarem a esses trabalhadores o direito que tem. 

 

As autoras destacam que esses profissionais são passiveis de exploração 

pela falta de informação, correndo o risco de se deparar, ainda, com empregadores 

insensíveis, capazes de explorá-los em todos os sentidos, especialmente na 

maneira injusta de remuneração. 

 Em concordância com isso, Rodrigo cita em sua entrevista caso similar: 
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Eu nunca me senti valorizado lá não(...) Lá eles só dão valor quem eles 
querem... Tipo os maîtres, os maîtres são como se fossem os capachos 
dele (referindo-se ao patrão), então, eles tem valor(...) Mas os outros 
funcionários que fazem seu trabalho, eles querem que esse funcionário faça 
o seu trabalho e mais um pouco ainda. [...] Porque é aquilo, muita cobrança, 
cobrança em cima de cobrança e financeiramente eles nunca retribui 
(Rodrigo). 

 

Durante o relato, o entrevistado demonstrou indignação em relação as 

atitudes da empresa, principalmente, no momento em que informou que para ser 

valorizado na organização é preciso ser „capacho‟ do empregador, apresentando a 

ideia de uma pessoa bajuladora. E quando ele falou sobre a baixa retribuição ao que 

se é cobrado, o funcionário mostrou-se chateado e desvalorizado. 

Dando continuidade, Rodrigo, pizzaiolo do estabelecimento, contou que o 

nordestino que chega a empresa desempenha, constantemente, as funções 

operacionais, como por exemplo: faxinas, serviços gerais, lavar pratos e panelas, 

etc. Entretanto, os funcionários oriundos de outras regiões são encaminhados, 

frequentemente, a setores melhores de se trabalhar, fato que reforça a 

desvalorização e a segregação dos nordestinos.  

Nesse âmbito, os trabalhos braçais mais pesados e as funções mal 

remuneradas, como: construção civil, domésticas, garçons e funções operacionais 

que exijam força, em sua maioria, são ocupados por migrantes oriundos do Nordeste 

(MARTINS E VANALLI, 2014). 

Por outro lado, a fim de entender essa situação, Tanke (2004) associa essas 

aceitações, por parte dos funcionários nordestinos, as influências vividas 

antigamente na era do coronelismo. Assim, muitos aceitam o mando e desmando de 

seus patrões por ver neles os antigos coronéis. 

Contudo, após analisar as informações vividas e repassadas por esses 

profissionais, assim como as referências que embasam o estudo, conclui-se que a 

exploração sofrida pelos nordestinos é ocasionada pela falta de informação destes 

trabalhadores, além da falsa crença cultuada por eles e pela sociedade de que o 

nordestino tem que “topar tudo”, sendo sujeitados a tarefas duras e “sujas”, pois se 

fixam essencialmente em setores operacionais. 

Assim, na próxima categoria serão apresentadas e analisadas as situações 

de discriminação/preconceito pelas quais esses funcionários passam. 
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c) Discriminação/Preconceito 

 

A discriminação é um ato proveniente das ações do preconceito, em que se 

trata um determinado grupo de forma diferente, atribuindo-lhe características 

pejorativas. 

Torres e Pérez-Nebra (2004) apresentam essa ideia do preconceito quando 

relatam que a categorização de indivíduos pertencentes a um grupo é feita com 

aspectos negativos que visa à depreciação da imagem deste, perante outros grupos. 

A fim de complementar essa ideia, Tanke (2004, p.399) comenta que: 

 

Com muita frequência, uma experiência desagradável isolada com um 
membro de um grupo étnico nos conduz a generalizar essa percepção 
negativa e suas características relacionadas a todos os membros desse 
grupo étnico. Isso é estereotipar. 

 

Nesse sentindo, entende-se que a ação da estereotipia consiste em rotular 

todos os integrantes de um povo, baseada em um ato negativo realizado por algum 

integrante deste, em um determinado momento. 

Caio, em sua entrevista, comenta sobre a discriminação vivenciada por ele e 

por seus amigos: 

 

O nosso jeito de falar, apesar de ser um jeito muito mais brasileiro que aqui 
na região sudeste, mas a gente sofre um preconceito com relação a isso(...) 
Há um preconceito quando a gente chega aqui, pelo fato do nosso estado 
ser tão famoso pela pobreza, pela seca, pela falta d‟água, então, de fato é 
um pré-conceito, um conceito antes de conhecer as pessoas [...] mas pelo 
fato da gente ser de uma região, de uma cidade que já tem uma „sina‟, 
então a gente acaba sofrendo esse preconceito [...] a gente acaba sofrendo 
alguns momentos desagradáveis(...) Por mais que a gente tenha cabeça 
para superar isso(...) Sabe que aqui não é nosso lugar (Caio). 

 

O migrante cearense fala que o “pré-conceito” vivido por eles, nordestinos, 

está associado ao dialeto utilizado, assim como, pelo rótulo que a região Nordeste 

carrega – um lugar de seca e pobreza. O entrevistado mostrou-se incomodado com 

tal situação e destacou que, por mais que haja um esforço de superação, ainda 

sente que o Sudeste não é o seu lugar. 

Em outro momento, Giovanna também cearense, expõe a sua indignação: 

 

Assim às vezes as pessoas falam que os nordestinos passam fome, 
chamam de „passa fome‟, „morre de sede‟, que vem porque tá passando 
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fome, entendeu?(...) Muitas vezes eu já ouvi isso no trabalho, o pessoal 
dizer que os nordestinos vêm pra cá porque tão passando fome no Ceará, 
só que isso não é verdade(...) Às vezes a gente vive melhor do que quem tá 
aqui, porque lá as mesas é cheia, onde você chega tem comida(...) Aqui o 
pessoal, ninguém ajuda ninguém(...) Às vezes a gente encontra sim, mas 
sempre são outros nordestinos, mas o carioca(...) Sempre só é preconceito 
(Giovanna). 

 

A funcionária demonstrou aversão à empresa pelo fato de já ter ouvido no 

ambiente de trabalho que os nordestinos migraram pela falta de alimento em suas 

regiões. Ela destaca que este fato não é comum a todos os nordestinos, relatando 

que em sua cidade natal é habitual você chegar a uma casa e se deparar com 

mesas fartas. Além disso, Giovanna contou que no Rio de Janeiro, é comum os 

nordestinos serem acolhidos por outros conterrâneos, pelo fato de que os cariocas, 

frequentemente, os tratam de forma preconceituosa. Tal fato reflete a estereotipia 

dos nativos em relação aos nordestinos. 

Em vários relatos dos entrevistados houve descrições de situações em que o 

preconceito dentro da organização está presente, porém dois deles apresentaram 

maior relevância, que foram os casos sofridos por Caio, garçom da empresa, e 

Giovanna, funcionária do setor de saladas, apresentados, respectivamente, abaixo: 

 

Eu mesmo, quando cheguei no restaurante, nesse certo restaurante que eu 
trabalho, meio que como chacota, meio que com um jeito de tirar onda ou 
de sacanear, algo do tipo, pediram para mim pegar uma máquina de secar 
gelo, e ai eu fui pegar. „Rodei‟ o restaurante todo atrás dessa máquina(...) 
Isso acontece, é comum, faz parte (Caio). 

 

Às vezes mais é por causa dos maîtres que não tem educação para falar 
com os próprios funcionários(...) Eles querem tratar a gente como um bando 
de animal(...) Igual um dia, o maître falou mesmo, que era um bando de 
animal, chamo „inté‟ porcos(...) E nesse dia eu briguei muito com ele, falei 
mesmo (Giovanna). 

 

Primeiramente é relatada uma situação de discriminação por meio de um ato 

em que Caio, recém-chegado no estabelecimento, sofreu um constrangimento por 

parte de seus superiores. Eles solicitaram que o funcionário nordestino fosse buscar 

a “máquina de secar gelo”. Sem compreender ao certo, e com o intuito de cumprir a 

ordem dos superiores, o funcionário foi atrás do equipamento. E o fato mais curioso, 

é que o migrante diz que a situação é comum, faz parte da empresa. 

Tal fato remete a discussão de como os novos funcionários são socializados 

à organização, no momento do seu ingresso. Van Maan (1996) trata de diferentes 



55 

 

 
 

estratégias de socialização para receber os novos ingressantes. Dentre elas, a 

estratégia de despojamento, no qual o novato é submetido a testes que envolvam 

humilhação e sofrimento. Além disso, são colocados para executar os trabalhos 

considerados “duros e sujos”. Esta é a forma que muitos trabalhadores nordestinos 

são recebidos por organizações de diferentes localidades no nosso país. 

No outro caso, Giovanna comenta que diversas vezes o preconceito 

acontece dos maîtres para com os funcionários. Ela menciona o caso em que um 

desses funcionários superiores denominou os demais colaboradores operacionais 

de animais, fazendo menção à “porcos”. A entrevistadora sentiu-se instigada a 

perguntar a origem do empregado que teve essa atitude, sendo revelado que ele era 

gaúcho. 

Além desses acontecimentos, outro fator tende a incomodar os migrantes 

nordestinos, que é o preconceito representado no estereótipo “paraíba”, utilizado 

como característica para designar as pessoas que vieram da região Nordeste. 

Neste contexto, Barbosa (2009) fala que a condição de “paraíba” aos 

migrantes nordestinos está interligada a uma série de fatores culturais, sociais e 

econômicos que consolidam na memória coletiva o presente estereótipo, além disso, 

essa denominação é uma invenção carioca, uma construção social. 

Em outro momento, Barbosa (2009, p.51) explica o termo “paraíba” é: 

 

A categoria paraíba, todavia, não se refere a todo e qualquer migrante 
nordestino. No sentido mais restrito, paraíba abarca predominantemente os 
trabalhadores que, no Rio de Janeiro, se afiliaram a ocupações que, 
geralmente, são consideradas desqualificadas na hierarquia da divisão 
social do trabalho em nossa sociedade. 

 

Nesse sentido é compreensível que o termo “paraíba” possui certo aspecto 

negativo e ofensivo, característica marcante de estereótipos, porém, segundo o 

autor mencionado, não é uma categoria utilizada para ofender, ela é utilizada com o 

intuito de caracterizar os migrantes nordestinos, principalmente, aqueles que ao 

chegarem ao estado do Rio de Janeiro vão trabalhar em determinados setores, 

ocupando funções desprestigiadas pela sociedade carioca. 

Abordando essa insatisfação com o termo „paraíba‟, Rodrigo, descreve uma 

situação vivenciada por ele em seu cotidiano: 
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Na linha de ônibus que eu pego, tem um motorista que ele é nordestino. Aí 
tem essas pessoas mal educadas, de favela mesmo, sabe, fica querendo 
descer assim fora do ponto e ele não pode parar, ai ficam xingando ele de 
„paraíba filho da ...‟ e isso, e aquilo(...) E isso incomoda (Rodrigo). 

 

O entrevistado expôs uma situação presenciada por ele frequentemente, 

onde o alvo é um motorista nordestino da linha de ônibus que ele costuma utilizar, 

onde este por não poder parar fora dos pontos, quando solicitado por alguns 

passageiros, sofre agressões verbais com o estereótipo „paraíba‟. 

 Em consonância, tanto Paulo como Pedro, comentaram em suas entrevistas 

que são chamados de “paraíbas” dentro da organização e que sentem certo 

incômodo com o uso da expressão, mas entendem que, em alguns casos, é uma 

“brincadeira”.  Porém, vale destacar que a discriminação não pode ser vista como 

tal, pelo fato de possuir aspectos negativos que visem à desmoralização do 

perseguido. 

Com isso, pode-se dizer que os colaboradores do Restaurante X, sofrem 

discriminações e preconceitos por parte da organização, assim como por parte da 

sociedade, sendo estas ações influenciadas pela crença social de que esses 

migrantes são naturais de uma região conhecida pela sua precariedade social e 

econômica. 

Vale destacar que, além das situações de exploração e discriminação, esses 

recém-chegados são vítimas do amadorismo desempenhado pela organização no 

setor de gestão de pessoas, de tal modo que, na próxima categoria serão 

apresentados e analisados esses acontecimentos. 

 

d) Amadorismo em Gestão de Pessoas 

 

A presente categoria tem por proposta expressar como os processos de 

gestão de pessoas da empresa acontecem de forma pouco profissional. Tal fato 

pode ser justificado pela ausência de um setor destinado especificamente para a 

área de gerenciamento de pessoal. 

Primeiramente, torna-se indispensável retomar a principal função de gestão 

de pessoas (GP) que, de acordo com Gil (2006), é o setor empresarial que gerencia 

a cooperação dos trabalhadores em prol de objetivos organizacionais e pessoais. 

Complementando esse contexto, Chiavenato (2010, p.11) fala que: 
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A GP procura ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções 
porque ele não realiza seu trabalho sozinho, mas através das pessoas que 
formam sua equipe. É com sua equipe de subordinados que o administrador 
executa as tarefas e alcança metas e objetivos. 

 

Portanto, o setor de gestão de pessoas possui o objetivo de administrar o 

principal elemento de qualquer organização, os seus colaboradores, pois essas 

pessoas são responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma empresa, portanto, 

tratá-las como elemento importante na corporação é algo fundamental. 

Entretanto, há gestores que não reconhecem a importância das pessoas e, 

assim, não desempenham as funções referentes a este departamento de forma séria 

e profissional. 

Comprovando que essa situação acontece em todos os subsetores 

relacionados à gestão de pessoas dentro da organização estudada, serão 

apresentados os relatos dos funcionários referentes aos processos de recrutamento 

e seleção, recompensas, treinamento e desenvolvimento e avaliação de 

desempenho. 

Muitos entrevistados reconhecem que, em todos os processos citados 

anteriormente, há erros e falhas a serem trabalhadas. Contudo, alguns não 

percebem tais problemas em razão de não conhecerem, de fato, como seria uma 

atuação adequada e correta da área de gestão de pessoas. 

Pedro, pizzaiolo do restaurante, relata sobre o seu processo seletivo na 

organização: 

 

Ele no primeiro dia me botou pra trabalhar(...) Você vai fazer isso e isso(...) 
Ele nem fez entrevista não, chego lá, me botou lá(...) Eu já sabia alguma 
coisa da massa, porque eu trabalhava de ajudante com um cara lá(...) Ai ele 
me botou pra trabalhar e no final da noite ele perguntou: „E ai, gostou?‟; ai 
eu disse: „Ué cara, dá pra gente levar!‟; ai ele: „Oh, vou te pagar tanto e 
tanto, você vê ai, qualquer coisa depois a gente vai melhorando!‟; ai eu 
disse: „tá bom‟. Ai fiquei (Pedro). 

 

Nota-se que houve uma prática informal, pois o funcionário ao chegar no 

restaurante, no primeiro dia, antes mesmo de fazer uma entrevista, foi encaminhado 

para trabalhar, desconsiderando a possibilidade dele não conhecer o setor. No 

término do expediente, o gerente do estabelecimento perguntou se ele havia 

gostado da tarefa e comunicou quanto seria a remuneração, avisando que poderia 
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melhorar no decorrer do emprego, dando expectativas para o indivíduo permanecer 

no trabalho. 

A fim de demonstrar que é uma prática comum da empresa, Giovanna, 

saladeira do restaurante, relata como foi seu processo de chegada à empresa: 

 

Foi através de uma amiga minha. Ai o maître que me colocou lá dentro [...] 
já entrei direto, ele me colocou sem entrevista nenhuma(...) O patrão estava 
precisando mesmo, ai eu já entrei para ocupar a vaga(...) sem entrevista, 
sem nada (Giovanna). 

 

A entrevistada em seu relato exalta que, ao ingressar na organização, não 

passou, se quer, por uma entrevista. Em outro momento, Giovanna contou que não 

possuía nenhuma experiência no setor ao qual foi direcionada. Observa-se que tal 

tipo de prática organizacional pode acarretar em grandes problemas para a 

empresa, pois emprega-se um profissional, sem antes fazer um estudo do seu perfil, 

ou mesmo identificar se ele possui habilidade e competência para exercer 

determinada função. Esta é uma das razões que alimenta a rotatividade 

organizacional (LASHELY; SPOLON, 2011). 

Porém verifica-se que o amadorismo de gestão de pessoas está presente 

em outros setores, como no treinamento, destacado por Rodrigo, garçom do 

estabelecimento: 

 

Não, treinamento especifico assim não(...) Eu fui trabalhando com os outros 
meninos, fui vendo o que eles faziam, eles me ensinando e eu fui 
aprendendo [...] olha eu acho que sempre que você vai entrar em um 
emprego, em uma empresa, em uma função, você deve ter um treinamento, 
você tem que saber o que você tá mexendo(...) Pra eles ter um controle, pra 
eles ter uma cobrança, porque eles te cobram muito e eles não te passam 
treinamento, nem informação nenhuma (Rodrigo). 

 

O entrevistado fala que a empresa não fornece treinamento. O método de 

ensino consiste em colocar o funcionário no cargo e este, observando o 

procedimento desempenhado pelos seus companheiros mais experientes, vai 

adquirindo o conhecimento na prática. Concluindo sua fala, o funcionário destacou 

que muito é cobrado dentro da organização, contudo, eles não são preparados de 

forma devida para exercer as funções exigidas. 

Dando ênfase a essa falta de treinamento, Jéssica, caixa da empresa, 

comenta como aconteceu em seu setor: 
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Quando a gente chega tem as mais experientes e elas vão repassando o 
que a gente tem que fazer(...) A gente vai aprendendo, desenvolvendo de 
acordo com o que vê as outras fazendo e com o que eles vão repassando 
[...] se fosse continuo eu acho que seria melhor pra gente, eu acho que a 
gente se desenvolveria melhor (Jéssica). 

 

Em um setor composto, somente, por mulheres, a caixa da organização fala 

que o treinamento é ministrado pelas funcionárias mais experientes, em que estas 

repassam seu conhecimento as novatas e assim, elas vão desempenhando de 

acordo com o que veem e aprendem. A entrevistada ressalta que se houvesse um 

treinamento continuo, o desempenho certamente seria melhor. 

Expondo que essa ideia amadora persiste em outros sistemas, Paulo e 

Rodrigo, explicam como que é a política de recompensas: 

 

Salário fixo, fixo, somente aquilo que foi combinado e independente de 
trocas de funções(...) A não ser depois de um tempo(...) Se você cobrar 
alguma coisa, ai pode ser que eles te deem uma coisa a mais (Paulo). 

 

Salário fixo, não trabalha comissão lá(...) Apesar que eles cobram comissão 
a noite, mas não repassam pros funcionários, garçons(...) Eles cobram, mas 
não repassam, pagam só o salário fixo (Rodrigo). 

 

Conforme as informações repassadas pelos funcionários, a política de 

recompensas da empresa é constituída, unicamente, pelo salário combinado no 

processo de contratação. Porém, é abordado que a empresa cobra uma taxa de 

comissão, certamente os 10% referentes à taxa de serviço, e que tais valores 

arrecadados não são repassados aos funcionários. Tal fato está em desacordo com 

a lei, conforme pode ser visto: 

 

Na carteira de trabalho do empregado deverá ser anotado, além do salário 
fixo, o percentual recebido a título de gorjeta. Caso suspenda a cobrança, a 
empresa deverá incorporar o valor pago ao salário do empregado, pela 
média dos últimos 12 meses (LIMA, 2015, [s/p.]). 

 

Concluindo, a forma não profissional de gerir os funcionários, o Restaurante 

X, também adota esta prática amadora para avaliá-los, como se observa no relato 

de Paulo, ao ser questionado pela entrevistadora sobre a existência de um sistema 

de avaliação: 
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Não, não tem isso. Na realidade, essa avaliação a gente faz com os 
próprios companheiros que trabalham com a gente, que são eles que 
ensinam(...) Eles vão passando pra gente o que tá certo, o que tá errado 
(Paulo). 

 

No depoimento, o garçom informa que não há um sistema de avaliação por 

parte da empresa. Para saber sua evolução no setor, ele consulta um colega mais 

experiente no cargo. 

Em outro instante, Gustavo, pizzaiolo, demonstra sua opinião sobre a 

inexistência da avaliação: 

 

Se tivesse uma pessoa para me avaliar, eu acho que eu crescia(...) Porque 
se um dia eu sair daqui e for lá para a cidade, eu terei um pouco mais de 
conhecimento [...] porque seu eu sair agora, eu não tenho(...) Eu só tenho o 
padrão daqui (Gustavo)! 

 

O entrevistado em seu relato demonstrou insatisfação em relação as 

políticas adotadas pela empresa. Em sua opinião, se houvesse uma pessoa para 

avaliá-lo, ele teria maior possibilidade de crescimento hierárquico, tanto dentro da 

organização, como em novas oportunidades fora dela. 

Portanto, como base nos dados repassados pelos funcionários verifica-se, 

claramente, a presença de um sistema amador em gestão de pessoas, em que os 

funcionários são desvalorizados e tratados de modo não profissional. Contudo, pelo 

fato de muitos não possuírem conhecimento prévio desses subsetores, não 

enxergam de modo crítico como os processos são realizados de forma incorreta. 

Entretanto, mesmo diante de toda esta situação: os obstáculos da migração, 

a exploração vivida no ambiente de trabalho, o preconceito e a discriminação sofrida 

e o amadorismo desempenhado pela empresa na gestão, muitos deles 

demonstraram certa gratidão à empresa. Dessa forma, na próxima categoria, esse 

sentimento de gratidão será exposto mais especificamente. 

 

e) Sentimento de gratidão 

 

A presente categoria tem por intuito destacar o sentimento de gratidão 

percebido nas entrevistas, dos funcionários em relação à empresa investigada. 

Muitos alegam que, mesmo com as dificuldades enfrentadas, sentem-se gratos pela 

“oportunidade” oferecida para a busca e conquista de melhores condições de vida. 
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De acordo com Martins e Vanalli (2014) mesmo com os sofrimentos 

enfrentados, se perguntarmos a esses nordestinos sobre a qualidade de vida, muitos 

deles dirão que melhorou. Porém, as autoras acreditam que este fato é explicado 

pela condição miserável que viviam antes da migração. Desse modo, qualquer 

mudança, por mais insignificante que seja, é considerada importante. 

Em consonância, foi possível verificar este aspecto na pesquisa. O 

entrevistado Rodrigo relata um sentimento de satisfação com a nova condição de 

vida: 

 

Porque lá, por exemplo, onde eu morava, não tem como ganhar dinheiro, só 
se for em roça e só pra arranjar o da comida(...) E aqui não, aqui a gente 
trabalha(...) Aqui a gente pode comer o que quer, beber o que quer(...) Lá 
não, lá sempre foi limitado (Rodrigo). 

 

No relato é possível encontrar aspectos que descrevem esse sentimento. 

Rodrigo fala que antes de migrar, o dinheiro que ele ganhava nos trabalhos rurais, 

que de acordo com o entrevistado é a única forma de trabalho na região, era 

destinado à alimentação. Porém, é relatado que ao chegar aqui, no Rio de Janeiro, 

essa questão mudou, pois ele trabalha para poder se alimentar da forma como 

quiser, com o intuito de expressar que não há mais uma limitação de comida, 

anteriormente encontrada. 

Complementando, Pedro, também expressa o porquê de sua gratidão, 

mesmo enfrentando os obstáculos: 

 

Nossa, se muita gente fala que no nordeste a gente passa fome, acho que 
nos meus primeiros 5 meses aqui eu, não vou dizer que passei fome, mas 
eu acho que tava de saco cheio de comer espaguete com sardinha 
enlatada, direto, direto [...] hoje eu me considero quase rico, porque quando 
eu cheguei aqui eram duas „farelazinha‟ de roupa e(...) Graças a Deus tudo 
aqui a gente conquistou(...)  A gente não trouxe nada de lá [...] graças a 
Deus a gente tem que levantar as mãos pro céu e agradecer (Pedro). 

 

Pedro em sua entrevista, muito emocionado, expressou que mesmo com os 

obstáculos enfrentados para chegar ao Rio de Janeiro, como a dificuldade com a 

alimentação e as poucas roupas que trouxe, hoje em dia se considera 

economicamente estabilizado, pois tudo o que possui em sua residência foi por meio 

de seu trabalho e o de sua esposa. Desse modo ele exalta, a todo o momento, o seu 

sentimento de gratidão, referenciando-se a Deus. 
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Caio também expressou seu sentimento de gratidão durante a entrevista: 

 

A gente no começo fica com um pé pra trás, mas depois a gente se 
acostuma, acaba percebendo que é uma área muito boa(...) Então a gente 
acaba conhecendo a fundo e vendo a magia que é está servindo, lidando 
com clientes, está conversando, a toda hora, a todo o momento estar se 
capacitando mais a cada atendimento(...) Então a realização é sempre 
quando a gente faz um bom atendimento, que muitas vezes para nós isso é 
recompensável, para nós nordestinos, que somos um povo que acolhe 
bem(...) Então a gente vendo o cliente saindo satisfeito do restaurante é 
uma realização(...) Eu vejo isso todo dia nos atendimentos, então eu me 
vejo uma pessoa realizada [...] mas é com trabalho e determinação que a 
gente consegue chegar lá (Caio). 

 

O funcionário conta que ficou um pouco receoso no início do seu trabalho na 

empresa X. Porém, com o passar do tempo, ele notou que área de restaurantes é 

bastante interessante, pois promove uma certa “magia” na relação entre funcionário 

e consumidor. O entrevistado ainda destaca que é próprio do nordestino ser 

acolhedor, e neste tipo de serviço a satisfação se dá justamente no ato de bem 

receber os clientes. 

Dessa forma, com base nas declarações apresentadas pelos entrevistados, 

nota-se que eles, independente das dificuldades passadas desde a migração até a 

contratação na empresa, tendem a ser gratos, pois comparam a dura vida de antes, 

com o novo cotidiano no Rio de Janeiro, caracterizado por eles como difícil e 

desafiador, porém com mais chances de „vencer‟ na vida. 

 

4.3.2 ANÁLISE DOS DESENHOS 

 

O presente subcapítulo apresenta as análises dos desenhos elaborados 

pelos entrevistados. Vale destacar que foram selecionadas as imagens mais 

representativas, ou seja, aquelas que melhor expressaram o sentimento do 

trabalhador nordestino no seu local de trabalho. 

Retomando, o método de construção de desenhos consiste em uma forma 

de estimular o psicológico e motivar o emocional do entrevistado, para que ele 

forneça um retorno visual sobre o objeto em estudo (VERGARA, 2005). 

Segundo Vergara (2005) a análise dos dados pode ser feita com a 

participação dos entrevistados ou não, porém quando estes não participam desse 
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processo de interpretação é necessário que o pesquisador possua conhecimento da 

área de psicologia ou uma alta capacidade perceptiva para realizar o procedimento. 

Logo, para o presente trabalho, optou-se pela cooperação dos participantes 

na explicação dos desenhos. Finalizado a elaboração gráfica, era solicitado aos 

entrevistados uma explicação do que foi construído e seu significado. 

Gustavo (figura 1), pizzaiolo do estabelecimento há 11 anos, construiu um 

desenho que retrata o momento em que está no trabalho, colocando as pizzas no 

forno com o auxílio de uma pá. 

Na explicação, Gustavo faz uma analogia entre a pá e sua mão-de-obra e 

menciona que todo seu esforço acaba indo para o “fogo”, ou seja, seu trabalho é em 

vão. 

 

Figura 1 – Trabalho no fogo. 

 
Fonte: Gustavo (2015). 

 

Dessa forma, nota-se que o entrevistado expressou um sentimento de 

desvalorização no ambiente de trabalho, pois todo o esforço e dedicação com a 

empresa não são reconhecidos. Vale destacar que Gustavo se emocionou ao 

explicar o porquê de sua imagem gráfica. 

Complementado essa ideia de desvalorização no ambiente de trabalho 

prosseguido de um sentimento de exploração, Rodrigo, garçom do restaurante, 

elaborou o desenho de um prisioneiro, onde ele diz se representar, conforme mostra 

a figura 2. 
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Figura 2 – Prisioneiro. 

 
Fonte: Rodrigo (2015). 

 

O entrevistado justificou seu desenho dizendo que as grades representam o 

seu sentimento de prisão na empresa, porque ele passa mais horas no local de 

trabalho do que em casa. Ele diz que não possui mais tempo para horas de lazer 

com sua família, devido à carga horária estipulada pelo restaurante. Torna-se 

indispensável abordar que, em outro momento da entrevista, o funcionário contou 

que ele via a empresa como uma senzala, trazendo a ideia dos espaços que outrora 

abrigavam os escravos. 

A fim de apresentar outras retratações que abordassem o sentimento e o 

cotidiano desses profissionais em seu ambiente de trabalho, Caio, garçom e 

migrante cearense, relatou em seu desenho uma situação de discriminação, com um 

companheiro de trabalho (figura 3). No desenho, ele faz um boneco em frente a uma 

mesa que possui algumas setas em seu entorno, com a frase: “Rodando a mesa”! 
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Figura 3 – Rodando a mesa. 

 
Fonte: Caio (2015). 

 

Na explicação do desenho, Caio relata uma situação de discriminação, 

entendida pelo entrevistado como “humilhações para conquistar os objetivos”. Ele 

relata que um de seus colegas de trabalho, que também é nordestino, ao recém-

chegar ao estabelecimento e sem nenhuma experiência no setor, foi trabalhar como 

garçom, porém ele sem conhecer os termos utilizados pelos colegas de trabalho e 

funcionários da área, foi surpreendido pela solicitação de “rodar a mesa”. Tal termo 

consiste em retirar os pratos, copos e talheres sujos da mesa e repor limpos, 

entretanto, o novato, desconhecendo essa expressão, começou a rodar a mesa 

literalmente, sendo alvo de risadas de seus superiores e colegas de trabalho, que 

zombavam de seu ato inocente. 

De tal modo, a representação do funcionário demonstra as humilhações e 

sofrimentos que muitos desses trabalhadores são submetidos. Vale relembrar que 

Caio sofreu situação semelhante, conforme o relato dele na categoria 

discriminação/preconceito. A fim de zombá-lo, os empregados mais experientes o 

solicitaram que pegasse a “máquina de secar gelo”. 

Finalizando as análises dos desenhos e dando ênfase a busca por melhores 

condições de vida, Paulo optou por desenhar uma bela paisagem, entendida por ele 

como a felicidade, e uma casa com a sua família, conforme na figura 4. A busca pela 
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felicidade familiar, bem como o sonho de possuir casa própria são os motivos pelo 

qual ele migrou e hoje enfrenta e aceita as dificuldades vivenciadas no trabalho. 

 

Figura 4 – A busca pela felicidade. 

 
Fonte: Paulo (2015). 

 

No desenho do entrevistado e em sua explicação, é compreensível o seu 

desejo por uma melhoria de vida, mesmo que, para isso, ele precise se defrontar 

com diversas dificuldades, como: preconceito, exploração, etc.  

Assim, a partir das análises dos desenhos, juntamente com as análises das 

entrevistas, observou-se que, embora esses profissionais nordestinos sofram 

determinadas humilhações, eles mantem o pensamento de que sua migração está 

associada a um objetivo, comum a todos, que é a busca por uma vida mais digna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia teve por finalidade estudar a percepção do 

trabalhador nordestino em relação à gestão de pessoas em seu ambiente de 

trabalho, tendo como estudo um restaurante da cidade de São Gonçalo – RJ. Para 

realizar determinado estudo foram elaborados três objetivos específicos: a 

construção de um arcabouço teórico que contemple o setor de restauração e suas 

relações com a área de Gestão de Pessoas, além de tecer uma discussão sobre a 

diversidade organizacional focando essencialmente no trabalhador nordestino; a 

realização de uma pesquisa empírica, coletando informações com os trabalhadores 

nordestinos que atuam no setor de restauração e, por fim, o cruzamento das 

informações obtidas a campo, de modo a compreender as percepções criadas pelos 

trabalhadores a respeito do ambiente de trabalho. 

Portanto, para atingir o primeiro objetivo foi necessária uma leitura sobre a 

origem dos restaurantes até o estágio de modernização. Apresentando, 

posteriormente, a relação do setor com gestão de pessoas, a fim de abordar a 

importância das pessoas para a operacionalização explorando a diversidade cultural 

presente nessas organizações, focando no profissional nordestino. Vale destacar 

que para tal foram utilizados: livros, artigos e trabalhos acadêmicos que relatavam 

os temas propostos. 

Para atingir o segundo objetivo, foi realizada uma entrevista com os 

colaboradores nordestinos do restaurante, com o intuito de adquirir informações 

referentes às experiências vividas na empresa investigada. Além desses relatos 

colhidos, os desenhos elaborados por eles, ao final de cada entrevista, facilitaram a 

compreensão das informações iniciais. 

Por fim, o terceiro objetivo foi atingido por meio da análise dos dados obtidos 

por intermédio das entrevistas, bem como, pelos desenhos elaborados 

correlacionando estas com o referencial teórico e essas informações foram 

enriquecidas com os aspectos observados e anotados pela entrevistadora antes, 

durante e após as entrevistas. 

Posteriormente, verificando as entrevistas, foram observadas algumas 

categorias de análise: “Processo Migratório: Expectativa x Realidade”; “Exploração 

do trabalhador”; “Discriminação/Preconceito”; “Amadorismo em gestão de pessoas” 
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e “Sentimento de gratidão”, que facilitaram certa discussão, entre os aspectos 

abordados na teoria referenciada, com as características percebidas no estudo de 

campo. 

A primeira categoria de análise objetivou-se a descrever o processo 

migratório dos profissionais nordestinos, que de acordo com os relatos, o principal 

motivo dessa ação é a busca por melhores condições de vida, principalmente no 

nível econômico. Foi destacado também a frustração que muitos nordestinos 

passam ao se deparar com a nova realidade, pois muitos vem ávidos por melhores 

condições e com a crença de que encontrarão uma vida mais fácil, fato que, 

seguramente, não ocorre. 

 A segunda categoria tratou da exploração no local de trabalho descrita 

pelos funcionários do Restaurante X, onde a desvalorização da mão-de-obra, cargas 

horárias de trabalho excessivas, baixa remuneração e contratação apenas para 

cargos que requerem determinado esforço, foram citadas pelos nordestinos. 

A terceira categoria, “Discriminação/Preconceito”, apresentou as situações 

pelas quais os nordestinos passam em seu cotidiano, tanto dentro da empresa como 

no ambiente externo. Notou-se que dentro da organização essa atitude de 

desmoralização parte dos superiores, maîtres e gerentes, por meio de palavras e 

atos, como o estereotipo “paraíba”. 

A quarta categoria, discutiu a prática amadora do Restaurante X em relação 

à gestão dos seus funcionários, de forma que todos os subsetores que compõem 

essa área são realizados de forma nada profissional. 

Finalmente, a quinta categoria, “Sentimento de gratidão”, demonstrou que 

mesmo perante as diversas dificuldades encontradas no Restaurante X, os 

nordestinos ao compararem a vida anterior, levada no Nordeste, com a do novo 

ambiente, sentem-se gratos pelas oportunidades encontradas para alcançar o 

principal motivo da migração, a melhor condição de vida. 

Dessa forma, verificou-se que os nordestinos migram ao notar que em seu 

local de origem conquistar seus objetivos é algo muito difícil, fazendo com que eles 

criem uma expectativa, através da mídia, de que na região sudeste a busca por 

melhores condições de vida, é “fácil”. Entretanto, eles ao chegarem ao novo 

ambiente se deparam com certas situações que apresentam a realidade das 
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grandes metrópoles e os problemas de discriminação e preconceito para a inclusão 

da diversidade cultural. 

Respondendo o problema levantado na elaboração dessa monografia, 

verifica-se que esses profissionais observam falhas no setor de gestão de pessoas 

do local de trabalho, destacando que com uma forma amadora de gestão as 

possibilidades de crescimento (desenvolvimento) dentro da empresa se tornam mais 

complexas, além de expressar uma desvalorização pela mão de obras desse 

trabalhador. 

Considera-se que o presente trabalho de conclusão de curso teve como 

principais contribuições o desenvolvimento de novas pesquisas que abordem a mão-

de-obra do profissional nordestino, assim como, uma reflexão sobre a gestão da 

diversidade cultural presente em organizações de hospitalidade. 

Torna-se indispensável destacar que a pesquisadora escolheu determinado 

tema para abordar em sua monografia, levando em questão, não apenas as 

contribuições acadêmicas, sociais e econômicas que tal proposta poderia resultar, 

mas também aspectos pessoais e emocionais foram considerados, visto que a 

autora advém de uma família de nordestinos que, assim como os entrevistados, 

passaram por inúmeras dificuldades para alcançar seus objetivos pessoais, fazendo 

com que se desempenhasse um trabalho com esperança na diversidade. 

Como em toda pesquisa, algumas dificuldades foram identificadas ao longo 

de sua realização. Dentre elas, destaca-se a pouca literatura que dialogue a área de 

gestão de pessoas com o setor de restauração, além dos poucos trabalhos que 

tratam sobre o trabalhador nordestino. 

Sugere-se que futuras pesquisas continuem a abordar os profissionais 

oriundos das diversas regiões do Brasil nas organizações de hospitalidade, visando 

estudar o multiculturalismo presente nesses empreendimentos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Informações pessoais 

Nome: 

Idade: 

Formação ou Nível de escolaridade: 

Estado civil: 

Origem na região (estado) nordeste: 

Cargo que ocupa na empresa: 

 

Perguntas 

 

1. Há quanto tempo você migrou para o Rio? Relate sua chegada. 

2. Você veio com parentes? Em caso positivo, quem? 

3. Você possui familiares no Rio de Janeiro? Em caso positivo, quem? Tem 

contato com a pessoa? 

4. Você mora onde? Que tipo de moradia? 

5. O que o motivou a vir para a região sudeste? 

6. Você pensa em voltar para a sua cidade natal? Explique. 

7. Comente a sua percepção do Rio de Janeiro, antes de chegar, e agora que 

reside aqui. Houve mudanças? 

8. Na sua opinião, de modo geral, porque os nordestinos tendem a migrar para a 

região Sudeste, especialmente para o RJ? 

9. Quais foram (ou são) as principais modificações (psicológicas) que você 

sofreu (ou sofre)? 

10. Você percebe algum tipo de discriminação pelo fato de ser nordestino? Se 

sim, relate uma experiência. 

11. Quando chegou, qual foi o seu primeiro trabalho? 

12. Há quanto tempo você trabalha na empresa investigada? 

13. Como você soube dessa oportunidade de emprego? 

14. O que o levou a trabalhar nessa área de alimentos e bebidas? 

15. Você já possuía algum tipo de experiência nesse setor de restauração? 

16. Como foi o processo seletivo (etapas pela qual passou)? 
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17. Vocês são treinados quando entram na empresa? Possui treinamento 

contínuo? Em caso positivo, comente como ocorre e, em caso negativo, 

comente a opinião sobre isso. 

18. Você ainda ocupa o mesmo cargo desde que entrou na empresa? Existe 

plano de carreira? Em caso positivo explicar como funciona. 

19. Como é a política de recompensas do restaurante? 

20. Vocês são avaliados? Em caso positivo, de que forma? 

21. Existe alta rotatividade no restaurante? Em caso positivo ou negativo, por 

quê? 

22. Na sua opinião, por que a empresa tem o hábito de contratar grande número 

de mão de obra nordestina? 

23. Como você define a mão de obra nordestina? 

24. Sente-se realizado nesse emprego? Explique. 

25. Você se sente valorizado pelo seu empregador? Explique. 

26. Você observa alguma diferença de tratamento entre os funcionários 

nordestinos e os demais? Explique. 

27. Com relação ao tratamento dos clientes com os funcionários, há uma 

diferença de tratamento para com os nordestinos e os outros? 

28. Você tem intenção de sair da empresa? Explique. 

29. Quais são os seus planos para o futuro? 

30. Indicaria a empresa para algum amigo que venha do nordeste? Explique. 

31. Represente por meio de um desenho, de livre criação, como você se sente 

dentro da empresa. 


