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RESUMO 

 

O presente estudo aborda a administração de recursos humanos (ou ARH) com 

enfoque específico nas empresas hoteleiras. Seu objetivo é analisar a importância da gestão de 

recursos humanos no desenvolvimento das organizações, principalmente as de prestação de 

serviço e a situação atual deste tipo de gestão em hotéis da Cidade de Niterói, no Estado do 

Rio de Janeiro. A revisão de literatura dá um panorama do crescimento da prestação de 

serviços, da situação e tendências do turismo e da hotelaria no município de Niterói e no 

Brasil, além de apresentar um estudo sobre as principais práticas de gestão de recursos 

humanos. A pesquisa realizada questiona os hotéis da orla de Niterói, por meio de entrevistas, 

sobre suas práticas na administração de empregados. São expostas as tendências das gerências 

na administração de pessoas em suas organizações, evidenciando a falta de preparo das 

empresas hoteleiras para lidar com seus funcionários e prejudicando a prestação de serviços 

de maior qualidade no setor de hospitalidade.  

 

Palavras-chave: Recursos Humanos, Niterói, Hotelaria. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper approaches Human Resources Management (HRM) with a specific focus 

on hospitality companies. Its objective is to examine the importance of this field of 

administration in the development of organizations, especially the ones in the service 

industry. It will especifically examine the current situation in this kind of management in 

hotels of Niterói, a city in the State of Rio de Janeiro, Brazil. The literature review offers an 

overview of the growth in service industries, the trends in tourism and hospitality in Niterói 

and in Brazil, and presents a study about the main practices in HRM. The research inquires of 

the hotels located near the beaches of Niterói about their practices in employees' 

administration and exposes the organizations' management tendencies regarding their 

workers. The results indicate that those companies may not yet be prepared to deal with their 

employees according to the modern concepts of HRM, which may harm the services quality 

standards in the hospitality business. 

 

Key words: Human Resources, Niterói, Hospitality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais elementos para a qualidade de prestação de serviços e alcance dos 

objetivos finais propostos nos planejamentos das empresas são os recursos humanos. O modo 

pelo qual uma empresa investe em seu pessoal pode ser fator importante para seu sucesso e 

garantia de diferencial competitivo. Por esse motivo, o estudo da relação entre empregado e 

organização é essencial para ressaltar a importância a ser dada ao elemento humano para um 

melhor desenvolvimento das empresas modernas. O estudo desta relação na hotelaria, 

dependente de seus empregados para ser bem-sucedida, é de extrema importância para o 

desenvolvimento não só do setor hoteleiro, mas também do turismo como atividade 

econômica. 

O Brasil, acompanhando a tendência mundial de crescimento das atividades 

relacionadas às viagens, tem estudado mais profundamente o fenômeno turístico a fim de se 

adequar e melhorar seus resultados gerais nesse setor. Políticas públicas para a área foram 

criadas nos últimos governos e a preocupação com a capacitação de pessoas para trabalhar 

nela tem aumentado consideravelmente, tanto na formação acadêmica quanto técnica. 

A cidade de Niterói, assim como outros municípios dentro do país, tenta criar hoje 

bases para o desenvolvimento das atividades turísticas, incluindo nestas a base humana, 

fundamental para um setor tão dependente da prestação de serviços, e, consequentemente, de 

seu pessoal. O questionamento feito neste trabalho se trata de como se encontra hoje a 

situação da administração de funcionários nas organizações hoteleiras de Niterói, levando-se 

em conta o desejo da cidade em desenvolver seu turismo com qualidade, atraindo mais 

visitantes.   

Este estudo mostra a evolução das práticas administrativas na gestão dos funcionários, 

analisando alguns aspectos da administração de recursos humanos dentro da hotelaria de
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Niterói. Seu objetivo é identificar as tendências desta administração e abrir uma discussão 

sobre o papel da administração de recursos humanos na prestação de serviços. 

O capítulo 2 deste trabalho faz um estudo sobre as tendências econômicas do turismo 

no Brasil e na cidade de Niterói, além de fazer uma análise da hotelaria e suas características 

principais. 

O capítulo seguinte aborda a Administração de Recursos Humanos e a evolução de 

suas atribuições, focalizando principalmente o setor hoteleiro, além de analisar as principais 

tendências desta área de administração. 

Na seção denominada "Metodologia de Pesquisa", são expostos os métodos utilizados 

na elaboração da pesquisa, apresentando os hotéis analisados.  

No capítulo 5 faz-se uma discussão sobre os resultados obtidos na pesquisa, 

explicitando-os e comparando as informações com as idéias discutidas na revisão de 

literatura. 

As conclusões, recomendações gerais e sugestões são expostas no capítulo 6, e por 

fim, encontram-se no capítulo 7 os anexos com documentos relativos às informações da 

pesquisa. 



 

 

2 A NOVA TENDÊNCIA ECONÔMICA E O TURISMO   

 

O mundo passa por profundas mudanças na forma de produzir e de administrar os 

diversos elementos necessários para o trabalho. Do momento industrialista existente entre os 

séculos XIX e XX, surge uma nova tendência econômica, mais centrada nos serviços. Castells 

(2000 apud FARIA, 2003, p.4) enfatiza que uma das três afirmações/previsões advindas da 

teoria clássica do pós-industrialismo seria que “a atividade econômica mudaria da produção 

de bens para a prestação de serviços". O fim do emprego rural, que se daria pela crescente 

urbanização das nações e cercamento dos campos de cultivo, seria seguido pelo declínio 

irreversível das ocupações industriais devido, entre outros fatores, à diminuição dos postos de 

trabalho provocada por um processo de automatização da produção em benefício do setor de 

serviços que, em última análise, constituiria a maioria das ofertas de emprego.  

Com esse enfoque, percebe-se uma participação cada vez maior dos serviços na 

geração de riquezas para os países. Neste setor, encontra-se o Turismo, com participação 

crescente e significativa em diversas regiões do mundo. De acordo com Rodrigues (2005, 

p.4):  

No final do século XX e início do século XXI, a maior parte do PIB [produto 
interno bruto] provém do setor de serviços, estando a economia internacional 
assentada no setor terciário (...) por ser essencialmente de prestação de serviços, o 
turismo aflorou, na sociedade pós-industrial, como um dos grandes setores da 
economia mundial, que vem apresentando índices positivos e constantes de 
crescimento. 

 

Devido a essa nova conjuntura, Trigo (1998) observa que o setor de turismo tem 

passado por etapas de profissionalização, sendo então inconcebível fazer planejamento
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turístico sem pensar na formação de mão-de-obra especializada para trabalhar na área. É por 

isso que as organizações com base nos serviços, incluindo as ligadas ao Turismo, estão sendo 

obrigadas a rever conceitos, reformular modelos de gestão e alterar a forma como prestam 

serviços, buscando sempre a qualidade para obter um diferencial competitivo. Para Lipman 

(1996, apud RODRIGUES, 2005, p.14), essa reformulação não é tarefa fácil, pois:  

 
 

 Os desafios do setor estão nas sérias dificuldades do trabalho com qualidade, 
particularmente no setor de hotéis e resorts; (...), num maior reconhecimento da 
indústria turística e da qualidade dos trabalhos nela desenvolvidos para o alcance de 
um melhor recrutamento de profissionais; no reconhecimento, por governo e 
indústria, de que as facilidades e padrões de treinamento existentes são 
inadequados; (...) em que o desenvolvimento dos recursos humanos deve ter uma 
alta prioridade nas decisões das corporações, governos e investimentos (...).  

 

 

Nota-se, portanto, a necessidade cada vez maior de adequar as práticas e conceitos 

gerenciais das empresas turísticas a uma realidade diferente, diante de uma maior competição 

na qual a qualidade nos serviços é o grande diferencial. Para isso, deve haver uma 

conscientização do papel da organização como transformadora e como impulsionadora de 

mudanças reais em seu quadro de prestadores de serviços, os seus recursos humanos. 

 

 

2.1 A HOTELARIA INSERIDA NA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

Uma empresa hoteleira, na afirmação de Castelli (2003, p.56), é “uma organização, 

que, mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela indiscriminada”. Já o 

Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 2002) a considera como “a pessoa jurídica, 

constituída na forma de sociedade anônima ou sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada, que explore ou administre meio de hospedagem e que tenha em seus objetivos 

sociais o exercício de atividade hoteleira”.  

Por ser parte integrante do conjunto de empresas prestadoras de serviços turísticos, as 

organizações hoteleiras também sofrem alterações em sua organização e no seu modo de lidar 

com a administração, a fim de se adaptarem a nova realidade de um mundo globalizado, com 

clientes bem mais exigentes e que dispõem de mais informações e opções de escolha. 

Carvalho (2000, apud LAGES e MILONE, p. 209) afirma que a hotelaria está passando por 
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transformações que atingem tanto a estrutura empresarial quanto à concepção dos negócios, 

uma vez que:   

 

Os fluxos turísticos estão variando substancialmente, mudando os sistemas de 
administração e gestão de administradores ortodoxos e clássicos e dos donos de 
hotéis. A visão moderna transformará todos os empresários de vanguarda em 
empreendedores hoteleiros, prevendo a mudança inclusive no Brasil. 

 
 

Essa mudança, considerada tão essencial, é percebida em empreendimentos hoteleiros 

estrangeiros, sendo por vezes trazida para o Brasil por intermédio de cadeias hoteleiras 

internacionais, que aplicam o conhecimento de que já dispõem em suas empresas nacionais. 

Segundo Saab (2001, p.131): 

 
 

No Brasil, as redes internacionais irão alavancar não só os investimentos na 
hotelaria, mas também contribuirão para elevar a exigência dos consumidores e 
para estimular a modernização e a profissionalização da indústria hoteleira. 

 

 

Assim, pela troca de experiências e da pressão natural do mercado por mudanças, 

espera-se transformações significativas também nos hotéis brasileiros. 

2.2 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O TRABALHO NA HOTELARIA 

A prestação de serviços em Turismo está dentro do que se chama oferta turística. Pela 

definição da EMBRATUR, a oferta turística  

 

é o conjunto de atrativos turísticos, assim como bens e serviços, que provavelmente 
induzirá as pessoas a visitarem especialmente um país, uma região ou uma cidade. 
A oferta turística compõe-se dos serviços de alojamento, de alimentação, de 
agenciamento, de lazer e de outros, bem como da infra-estrutura local. 
(EMBRATUR, 2007). 

 

Portanto, a hotelaria é parte fundamental do Turismo, estando inserida na 

Classificação Internacional Uniforme das Atividades Turísticas (CIUAT), elaborada pela 

Organização Mundial do Turismo (OMT), como uma Atividade Característica do Turismo 

(ACT), de acordo com dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2003).    
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O setor hoteleiro para Mullins (2004) tem atribuições que lhe dão um caráter distinto. 

Ele dá o exemplo dos altos custos fixos e alta oferta em contrapartida a uma demanda 

flutuante e sazonal. Também cita a atividade hoteleira como intensiva em sua operação, pois 

geralmente funciona 24 horas por dia durante o ano inteiro, fazendo com que seus 

trabalhadores realizem suas atividades em horas por vezes longas e fora dos horários 

comerciais padrões. Menciona ainda a alta mobilidade e rotatividade dos funcionários, além 

da necessidade de mão-de-obra de diferentes especialidades, que atendem aos diversos 

departamentos de um hotel (alimentos e bebidas, governança, manutenção, eventos, entre 

outros). 

O autor ainda comenta: "É a combinação dessas características organizacionais com a 

equipe de trabalho que determina o processo de gestão, com efeito significativo no 

comportamento funcional e nas relações entre os empregados". (MULLINS, 2004, p. 28) 

Percebe-se, então, que a junção de todas as características mencionadas determinará as 

diretrizes norteadoras da relação entre empresas e seus funcionários.  

Guerrier (2000) observa que alguns fatores afetam positiva e negativamente a mão-de-

obra que atua no setor de hospitalidade: 

A indústria da hospitalidade é uma indústria de mão-de-obra intensiva. Emprega 

grande proporção da força de trabalho dos países, tornando-a atraente para governos, 

buscando alternativas de oferta de emprego devido ao declínio do setor industrial do último 

século. Ela pode ser reduzida pela informatização, porém nunca totalmente eliminada. 

Muitas das qualificações exigidas na hospitalidade são transferíveis. As qualificações 

gerais de serviço aos clientes podem ser facilmente transferidas a outras empresas, hoteleiras 

ou não. Isso significa que existe um grande contingente de pessoas treinadas para postos de 

trabalho na hospitalidade que pode ser utilizado por outros setores de atividade. Além disso, 

hotéis e restaurantes estão sujeitos a uma demanda flutuante. Por esse motivo eles precisam 

ser capazes de aumentar seu quadro de funcionários em momentos de pico para depois reduzi-

lo nas épocas de baixa. Por isso, muitos empregos nesse setor são sazonais ou temporários, 

com horários por muitas vezes não-sociais. 

A indústria da hospitalidade necessita particularmente de mão-de-obra não qualificada 

e semi-qualificada. Os empregos desse setor são mais acessíveis a um maior número de 

trabalhadores, incluindo os com pouco treinamento formal. É, portanto, um setor que, de 

modo geral, necessita de pouca qualificação formal em níveis mais altos de ensino, como o
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 superior. Pode se observar no levantamento do Meios de Hospedagem de 2001, no Estado do 

Rio de Janeiro, realizado pelo IBGE (2003), que, em um universo de 2.132 estabelecimentos 

hoteleiros pesquisados, apenas 12,78% dos funcionários dos estabelecimentos possuíam 

cargos administrativos, que, teoricamente, exigem maior qualificação acadêmica, como se 

observa na tabela 1: 

 

Tabela 1- Pessoal ocupado e assalariado nos Estabelecimentos de Hospedagem no Estado do Rio de 
Janeiro – 2001 

 

PESSOAL OCUPADO 
NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 
PERCENTUAL* 

Administrativo 3.840 12,78% 

Recepção e portaria 5.637 18,76% 

Restaurante e Bar 7.080 23,56% 

Serviço de Quarto 9.556 31,80% 

Outros Empregados 3.938 13,10% 

Total 22.978 100% 

        Fonte: IBGE, 2001  

        * Valores percentuais adicionados pela autora. 

 

Como a ocupação dos demais cargos não requer, formalmente, níveis superiores de 

escolaridade, existe a necessidade de se planejar estratégias de ação voltadas para os níveis 

mais elementares e técnicos de instrução. Lidar com pessoas que executem tarefas não 

consideradas complexas ou de alta especificidade em sua realização, não faz seu planejamento 

ser mais fácil ou de pouca importância dentro da organização. De acordo com Trigo (1998), 

mesmo as atividades mais "humildes" exigem certa qualificação, e o paradoxo que se 

encontra é a existência de postos de trabalho e carência de profissionais capacitados para eles.  

Além disso, há um outro lado da questão, como colocado por Paixão (2005). O autor 

observa que devido às crises sociais e econômicas das últimas décadas no Brasil, estratégias 

financeiras vêm se sobrepondo constantemente às dos recursos humanos, sem investimentos 

reais nesse setor. Assim, a utilização de pessoal inadequado para trabalhar nos serviços 

turísticos significa uma ameaça ao desenvolvimento das empresas modernas e dos destinos 

turísticos em que estão inseridas.  
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Pode-se perceber ainda problemas típicos da área hoteleira, como a alta sazonalidade, 

característica do serviço de hospedagem que leva a altos índices de rotatividade de 

funcionários, que ganham novas perspectivas por meio de um novo tipo de administração de 

pessoas. Teixeira (2006) afirma que podem ser observadas dificuldades nos países 

desenvolvidos com relação a recrutamento, busca de mão-de-obra qualificada, a questão dos 

baixos salários no setor e a alta rotatividade. Porém, a autora argumenta que essas empresas 

hoteleiras, com uma visão mais clara da nova economia e das tendências de mercado, têm 

mudado suas práticas de gerência, transformando as relações de trabalho, utilizando técnicas 

que influenciam positivamente nos índices de rotatividade dessas empresas. 

Todas essas mudanças se refletem em novas relações de trabalho. Trigo (1998) afirma 

que a diminuição dos postos de trabalho, as taxas de desemprego e subemprego e a 

flexibilização da produção geram novas relações profissionais e uma hipertrofia do setor 

terciário, além de novas categorias de trabalho ligadas a informática e prestação de serviços.  

Além dessas características, Dias e Pimenta (2005, p.6) ressaltam que dentre as 

tendências da demanda de turismo mundial, existe o aprimoramento em formação e nível de 

informação dos prestadores de serviços turísticos, já que “há um aumento crescente de busca 

de maior qualidade, incluindo a exigência de maior qualificação dos prestadores de serviço.” 

Reafirmam que é necessária uma preocupação constante na capacitação do pessoal, 

transformando-a em parte integrante da cultura local e não de uma empresa específica. 

A hotelaria é um dos serviços mais importantes para a oferta turística de um local. 

Com o crescimento da demanda de Turismo no mundo, veio o conseqüente aumento da oferta 

de serviços turísticos, entre eles, os serviços relacionados à hotelaria. Castelli observa que “a 

indústria hoteleira não pode mais ser considerada como uma atividade marginal, mas como 

um elemento de grande significado dentro de uma estratégia e de uma política de 

desenvolvimento turístico de uma região ou país” (CASTELLI, 2003, p. 38). A empresa 

hoteleira deve ter como objetivo criar produtos de qualidade, que atendam e excedam a 

expectativa do cliente. A concorrência se torna cada vez mais acirrada e os hotéis que não se 

modernizarem e se profissionalizarem vão sofrer conseqüências negativas. 
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Ainda de acordo com Castelli: 

 

 Embora o progresso tecnológico tenha trazido inovações e aperfeiçoamentos no 
seio da empresa hoteleira, o elemento humano continua sendo a peça fundamental. 
É dele que depende todo o processo de acolhida do cliente e, consequentemente, a 
própria rentabilidade da empresa. (...) A demanda é humana, e a oferta depende 
fundamentalmente do elemento humano.” (CASTELLI, 2003, p.36). 

 

 

Para conseguir uma vantagem competitiva, o hotel necessita de serviços executados 

com qualidade e é por esse motivo que se deve pensar com maior profundidade na gestão dos 

recursos humanos, em aspectos como treinamento, seleção, desenvolvimento pessoal do 

funcionário, como um investimento. 

 

 

 2.3 O TURISMO NO BRASIL E A CIDADE DE NITERÓI – SITUAÇÃO ATUAL E 

TENDÊNCIAS.  

Em uma análise da situação do país no setor de turismo, o acompanhamento da 

tendência mundial revela o crescimento desta atividade, com efeitos na economia, na 

sociedade, no meio ambiente e nas políticas públicas. Os dados mais recentes dos relatórios  

da Organização Mundial de Turismo (OMT, 2006) sobre as expectativas internacionais em 

relação a fluxos turísticos mostram que a previsão de crescimento do número de turistas 

internacionais para a América é de aproximadamente 3,8% ao ano até 2020, comparando-se o 

número de turistas em 1995 (110 milhões) com projeções de 190 milhões, em 2010 e uma 

estimativa de 282 milhões, em 2020. Ainda segundo o mesmo órgão, o Brasil, já em 2005, 

possuía uma fatia de 4% do total da chegada de turistas internacionais em toda a América, o 

melhor desempenho entre os países da América do Sul. 

O Ministério do Turismo, através da EMBRATUR, disponibiliza em seus anuários os 

dados correspondentes à chegada de turistas internacionais no Brasil desde o ano de 1990. 
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Pode-se notar a evolução dos números na última década: 

 
Tabela 2 - Entrada de Turistas Estrangeiros no Brasil e no Rio de Janeiro 1990/2006 

 

ANO BRASIL RIO DE JANEIRO 

1990 1.091.067 - 

2000 5.313.463 817.900 

2001 4.772.575 930.111 

2002 3.783.400 738.757 

2003 4.098.590 629.508 

2004 4.793.703 799.399 

2005 5.358.170 866.379 

2006 5.018.991 794.219 

               Fonte: Anuário Estatístico EMBRATUR, 2007. 

               Tabela organizada pela própria autora. 

 

A entrada de turistas estrangeiros modificou-se significativamente, aumentando no 

intervalo de uma década e, apesar da queda do número de visitantes entre 2001 e 2003, 

principalmente devido ao baixo crescimento interno e crises externas, manteve-se em 

números relativamente constantes. Ou seja, em dez anos, o Brasil recebeu quatro milhões a 

mais de visitantes, o que teve impactos nos serviços turísticos em geral, incluindo os ligados à 

hotelaria. 

Houve mudanças importantes também na situação do turismo interno. De acordo com 

Paixão (2005), a estabilização da moeda a partir de 1994 e o aumento do poder aquisitivo dos 

brasileiros promoveram o turismo emissivo internacional e o turismo doméstico e em 1999, as 

chegadas de turistas internacionais passaram da casa dos cinco milhões. A economia estável, 

somada à desvalorização da moeda brasileira, fez crescer o turismo interno e a permanência 

dos visitantes. Assim houve acréscimo dos investimentos privados nacionais e estrangeiros, 

especialmente nas redes hoteleiras, em todo o território brasileiro. 
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Esse crescimento constante tem atraído a atenção da esfera pública para o setor 

turístico, que conta com iniciativas como o Plano Nacional de Turismo (PNT), o Plano 

Nacional de Regionalização do Turismo e a criação de um Ministério para o desenvolvimento 

da atividade, além de iniciativas de marketing a fim de melhorar e aumentar a exposição da 

imagem do Brasil no exterior, por meio da EMBRATUR, com ações que demonstram que o 

Turismo começa a ser tratado como área estratégica para o desenvolvimento econômico da 

nação.  

 

 

2.3.1 O TURISMO EM NITERÓI 

 

O PNT divide em regiões os municípios e localidades que tenham interesses turísticos 

em comum e nele encontra-se a chamada Região Turística Metropolitana. Esta engloba o 

município do Rio de Janeiro e Niterói e, de acordo com a Companhia de Turismo do Estado 

do Rio de Janeiro (TURISRIO, 2007), "trata-se de uma Região Turística com personalidade e 

identidade próprias, liderando nacional e internacionalmente o turismo receptivo no país, e 

concentrando boa parte da oferta de equipamentos e serviços turísticos do Estado".  

Com relação ao espaço físico onde se encontra a cidade, Ferreira (2002) localiza-o na 

faixa oriental da Baía de Guanabara, fazendo limite com o município de São Gonçalo ao 

norte, Maricá a leste, o Oceano Atlântico ao sul e a Baía de Guanabara a oeste. A distância 

entre Niterói e o Rio de Janeiro é de aproximadamente quatorze quilômetros pela ponte 

Presidente Costa e Silva, e por via marítima, essa distância é de seis quilômetros, estando a 

cidade, portanto, bastante próxima geograficamente da cidade do Rio de Janeiro.  

Sobre a hotelaria nesta região, os dados levantados pelo Centro de Informações e 

Dados do Rio de Janeiro (CIDE), em 2005, relacionados ao número de estabelecimentos 

hoteleiros no Estado do Rio de Janeiro, apontam um total de 1.882 empresas de hospitalidade 

no Estado, entre pousadas, hotéis, hotéis de lazer e motéis, que empregaram um total de 

27.692 pessoas. Na cidade de Niterói foram registrados 44 estabelecimentos hoteleiros, entre 

hotéis, pousadas e motéis, que dispõem de 590 funcionários no total. A cidade ainda se 

caracteriza fortemente pelo excursionismo, ou seja, a visitação que não inclui pernoite, o que 

se torna um desafio para o desenvolvimento hoteleiro de Niterói. 

O Plano Niterói Turismo, lançado em 2005, com metas previstas até 2008, é uma 

tentativa de consolidar o envolvimento da cidade no setor de Turismo, criando novos atrativos 
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e melhorando os já existentes, investindo em projetos públicos e formando parcerias com a 

iniciativa privada, traçando metas e objetivos que tiveram origem nos relatórios das oficinas 

com equipes do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Faz parte das estratégias 

recomendadas neste plano que se organize a infra-estrutura, e se qualifique a mão-de-obra dos 

serviços turísticos (incluso aí a hotelaria) com base em exigências internacionais. Além disso, 

algumas das diretrizes operacionais dão a ênfase no turismo de negócios, participação em 

feiras de turismo nacionais e internacionais para a divulgação do produto "Niterói" e a 

revitalização de sítios turísticos para agregar valor ao produto turístico da cidade. A idéia é 

fazer de Niterói parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro, e não seu concorrente.  

O município está incluído nos circuitos turísticos nacionais e internacionais do Rio de 

Janeiro e a criação de roteiros pode ser uma alternativa para que o visitante passe mais de um 

dia na cidade, incentivando assim a indústria hoteleira. Pode-se também pensar no turismo de 

negócios como outro elemento capaz de impulsionar o turismo como um todo na cidade. 

Independentemente do método a ser adotado, as melhorias do setor hoteleiro de Niterói e de 

seus recursos humanos devem acontecer ao mesmo tempo, pois são problemas distintos, 

porém sistêmicos, um dependendo do outro para a obtenção de resultados finais satisfatórios



 

 

3 A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA HOTELARIA 

A fim de entender o estágio atual em que a administração de recursos humanos (a 

partir de agora denominada ARH) se encontra, faz-se necessário um estudo sobre as 

diferentes fases das relações entre empregado e empregador, na visão de estudiosos do 

assunto. 

É importante atentar para o fato de que as diversas inovações administrativas ocorrem 

primeiramente nos países desenvolvidos para posteriormente servirem de influência para 

outros países, como é o caso do Brasil. Por isso, muitos dos avanços relatados aqui surgiram e 

se consolidaram somente anos depois de sua aplicação em outras nações mais adiantadas. 

Tanke (2004) afirma que ao longo da história, os diversos tipos de relacionamento 

entre organizações e trabalhadores, como por exemplo, a escravidão, a servidão e os sistemas 

de corporações, configuravam o trabalho de várias maneiras que ainda não concebiam a idéia 

de que as pessoas que executam as atividades influenciam a produção. É na Revolução 

Industrial (RI), que a partir da segunda metade do século XIX se estende da Inglaterra, onde 

se iniciou, para o mundo, que a administração de empresas começa a ser tratada 

cientificamente. Marras (2000) observa que a chegada da industrialização no século XIX, e de 

todas as tecnologias advindas dela, trouxe mudanças nos processos produtivos e alguns 

estudos começavam a caracterizar estas transformações, como os realizados por Taylor, sobre 

a eficiência na produção, e os estudos de Fayol, sobre as funções do administrador (planejar, 

organizar, coordenar, comandar e controlar).  

Os princípios estudados na administração científica levavam em consideração o bem-

estar do trabalhador como uma das chaves para maior eficiência e eficácia nas empresas, 

reduzindo custos e melhorando a produtividade, apesar de ainda os verem como peças de uma 

máquina, e não como pessoas com necessidades e desejos.  Além disso, para Carvalho (2000,
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 apud LAGE e MILONE), a introdução de novos equipamentos, tecnologias e melhores 

noções de higiene (como a instalação de banheiros, a higienização de ambientes e materiais 

nas acomodações e nos restaurantes) trouxeram a necessidade de treinamento formal nos 

hotéis e como conseqüência novos desafios de capacitação para o trabalho.  

Tanke (2004) argumenta que os estudos posteriores sobre a divisão do trabalho, dos 

movimentos e dos tempos levaram a métodos melhores de treinamento de pessoas, ao 

desenvolvimento de um sistema salarial mais adequado e à percepção da importância de 

procedimentos de seleção adequados. Foi nesse momento também que a função de chefe de 

pessoal surgiu, tratando basicamente de questões técnicas, como a contabilidade de registros 

dos trabalhadores, demissão e contratação, pagamentos, vales, descontos e faltas.  

De acordo com Chiavenato (1999), até 1950 a RI passou por um momento de 

intensificação da industrialização, com empresas adotando a estrutura burocrática, com 

estabelecimento de regras e regulamentos que disciplinam e padronizam o comportamento 

dos funcionários e dando ênfase na hierarquia. As pessoas eram consideradas recursos de 

produção e a administração delas era denominada Relações Industriais, preocupando-se 

basicamente em resolver conflitos trabalhistas. Era um período onde as mudanças se davam 

mais lentamente e a concorrência era menor entre empresas, que agiam de modo mais 

previsível. Apesar disso, também foi um momento no qual as grandes corporações 

começaram a se fundir e estas, com seus investimentos em pesquisas, incentivaram mudanças, 

buscando a valorização de novas posturas de comando para conseguir melhores resultados 

produtivos na organização. 

Para Marras (2000), o movimento das relações humanas da década de 20 levou a 

mudanças importantes nas relações de trabalho, que propunham a eliminação de conflitos e 

seus custos. A ordem era se preocupar com o indivíduo, algo para o qual nenhuma das partes 

(empresa, chefe de pessoal e empregados) estava preparada. A função de “cuidar dos 

empregados” deixou de ser algo definido no nível operacional, que simplesmente lida com 

decisões técnicas e de curto prazo e passou para o nível tático, colocando em prática planos 

específicos para a área de pessoal em médio prazo. 

Tanke (2004) ressalta que nos Estados Unidos da América, as Guerras Mundiais 

mudaram o panorama das empresas, que tiveram de se adaptar ao ambiente emergencial que 

dominava este momento. O cuidado de colocar as pessoas certas em cada função, por meio 

dos primeiros testes de seleção de candidatos a emprego, levou a uma melhoria da satisfação e 

do desempenho no emprego e corroborou a idéia de que um ambiente de trabalho mais 

humano para os empregados poderia ser benéfico para toda a organização. A criação de meios
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mais eficazes para ensinar um número de pessoas sem aptidão a usar os equipamentos, com 

instruções claras e padronizadas, conduziu a grandes processos em treinamento e 

desenvolvimento, além da adoção de benefícios adicionais para incentivar pessoas a trabalhar. 

Tose (1997 apud MARRAS, 2000) observa que nesta época o Brasil passava por uma fase 

contábil, na qual a preocupação eram os custos da empresa e seu pessoal era registrado 

contabilmente, predominando o acompanhamento e manutenção das leis de trabalho e de 

previdência social consolidadas pelo então presidente Getúlio Vargas, relativas, entre outras 

coisas, a jornadas de trabalho, carteira de trabalho e períodos de descanso.  

Nos anos 60 e 70, as funções de pessoal geralmente consistiam na ocupação de cargos, 

treinamento e desenvolvimento, administração salarial, relações sindicais, dissídios coletivos 

e prestação de serviços. Na visão de Tanke (2004), uma situação similar existia no setor de 

hospitalidade. O departamento de pessoal era visto como uma função de staff que apoiava 

outros departamentos sempre que esses precisassem. A área de pessoal era considerada como 

uma consultoria. Este foi um momento em que o modelo americano se implantou no Brasil e 

a função de recursos humanos começou a ser pensada em nível gerencial. A área de pessoal  

começa aos poucos a operacionalizar os serviços de treinamento, recrutamento e seleção, 

desenho de cargos e salários, higiene e segurança do trabalho e benefícios.  

Chiavenato (1999, p. 29) esclarece que entre 1950 e 1990 a concepção de Relações 

Industriais foi substituída por uma nova maneira de gerenciar as pessoas a que se deu nome de 

Administração de Recursos Humanos na qual os departamentos de recursos humanos 

"visualizavam as pessoas como recursos vivos e inteligentes e não mais como fatores inertes 

de produção e o RH como o mais importante recurso organizacional e fator determinate do 

sucesso empresarial".  Isto refletia a perspectiva em expansão dessa área. 

No Brasil, o movimento sindical criou uma revolução, mudando a ênfase dos 

procedimentos burocráticos para outros mais voltados para os indivíduos e suas relações. É 

nessa fase que temas como seleção, treinamento e desenvolvimento de carreira passaram a ser 

discutidos e amadurecidos no país. Carvalho (apud LAGE e MILONE, 2000) salienta que 

nesse período, a hotelaria nacional passou por problemas de pessoal, pois muitos 

trabalhadores experientes, já treinados e qualificados profissionalmente, foram deslocados 

para atividades que pagavam melhor e tinham horários mais regulares. Era importante 

selecionar pessoas que se enquadrassem na cultura corporativa da organização. A ARH se 

tornou responsável por assegurar que as pessoas por ela selecionadas possuíssem todas as 

ferramentas e os conhecimentos necessários a um bom desempenho de suas posições. 
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O desenvolvimento de carreira não era apenas um caminho para a gerência, mas um 

instrumento de retenção igualmente para os empregados horistas e temporários.  

A preocupação com a qualificação nos hotéis, segundo o autor supracitado também 

atingiu a esfera pública, como nos EUA, onde o governo liberou grandes quantias em dinheiro 

para aumentar o treinamento profissional na hotelaria. Por meio desse programa, diversas 

grandes empresas hoteleiras contrataram profissionais em treinamento e algumas 

estabeleceram departamentos específicos para isso. No Reino Unido, igualmente, impostos 

embutidos nos serviços de alimentação e hospedagem sustentavam os programas de 

treinamento para o pessoal do setor. 

Os anos 90 foram um período de globalização e de expansão da tecnologia, 

modificando o ambiente de trabalho, as necessidades e as demandas. Os benefícios eram 

vistos como formas de consolidar a lealdade do empregado, com empregadores mais flexíveis 

e ajustes nos locais de trabalho. Os empregados finalmente passaram a ser vistos como ativos 

da empresa, merecendo destaque e cuidados na condição de patrimônio humano da 

organização. A importância do treinamento de pessoal no país chegou por intermédio de 

ações da EMBRATUR e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São 

Paulo (CARVALHO, apud LAGE e MILONE, 2000). 

 Como se pode perceber, a necessidade de aprimorar os funcionários foi aumentando 

ao longo do tempo, e é um fator considerado fundamental para a área de hotelaria. A evolução 

natural da administração de negócios levou a preocupações mais profundas com a 

complexidade do ser humano, ao estudo de como transformar o empregado em aliado dos 

objetivos da organização ao oferecer-lhe oportunidades de crescimento e integrá-lo à filosofia 

da empresa. Assim, o desenvolvimento do setor turístico como um todo, baseado nas 

prestações de serviços, está ligado fortemente ao modo como as empresas que o constituem 

lidam com a questão dos recursos humanos. 

 

                                                                                                                                                                

3.1 O PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATUAL E SUAS 

ATRIBUIÇÕES.   

Para uma melhor compreensão do que é a ARH moderna, é necessário conceituá-la. 

Milkovich (1994, apud CHIAVENATO, 1999) conceitua ARH como um conjunto de 

decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários 

e das organizações, ou seja, todas as políticas e práticas que direcionem a lidar com os 
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funcionários. Entre diversas conceituações pesquisadas, esta leva em consideração a 

integração de diferentes áreas da organização nas decisões relacionadas aos recursos humanos 

e a sua influência no desempenho tanto dos empregados como da empresa. 

Dentro da área de hospitalidade, Tanke (2004, p.5) estabelece como um conceito atual 

de ARH:  

 
 

a implantação de estratégias, planos, e programas necessários para atrair, motivar, 
desenvolver, remunerar e reter as melhores pessoas, a fim de cumprir metas 
organizacionais e os objetivos operacionais da empresa de hospitalidade. 

 

 

Esta conceituação explicita os objetivos específicos na implantação de planejamento  

de ações (atrair, motivar, desenvolver, remunerar e reter pessoas) e também ressalta sua 

importância para o cumprimento das metas da empresa como um todo. 

No Brasil, as funções dentro da área de gestão de pessoas foram moldadas por 

mudanças ocorridas principalmente no século passado, como mostra Marras (2000, p. 25), no 

quadro da página a seguir:  
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Quadro 1 - Áreas de responsabilidade da função de pessoal 

Áreas de Responsabilidade da Função de Pessoal 
Até 1950 De 1950 A 1970 De 1970 A 1999 
Controles de Freqüência Controles de Freqüência Controles de Freqüência 
Faltas ao Trabalho 
Pagamentos  

Faltas ao Trabalho 
Pagamentos  

Faltas ao Trabalho 
Pagamentos  

Admissões e Demissões Admissões e Demissões Admissões e Demissões 
Cumprimento da CLT Cumprimento da CLT Cumprimento da CLT 
 Serviços Gerais Serviços Gerais 
 Medicina e Higiene Medicina e Higiene 
 Segurança Patrimonial Segurança Patrimonial 
 Segurança Industrial Segurança Industrial 
 Contencioso Trabalhista Contencioso Trabalhista 
 Cargos e Salários Cargos e Salários 
 Benefícios Benefícios 
 Recrutamento e Seleção Recrutamento e Seleção 
 Treinamento Treinamento 
  Avaliação de Desempenho 
  Qualidade de Vida 
  Desenvolvimento Gerencial 
  Relações Trabalhistas 
  Sindicalismo 

  
Desenvolvimento 
Organizacional 

  Estrutura Organizacional 

           Fonte: Marras, 2000. 

 

Nota-se, então, que são adicionadas às funções de controle e registro já existentes 

outras de caráter mais social e que são relacionadas à qualidade de vida,  crescimento 

profissional dos funcionários e que se preocupam com a organização como um todo, 

desenvolvendo-a integralmente.  

As diversas modificações ocorridas na forma de lidar com as pessoas dentro das 

empresas levaram ao estágio atual na administração de pessoas. Além de ainda lidar com as 

questões básicas burocráticas relacionadas aos funcionários, existem algumas funções na 

ARH de cunho humanista e que contribuem para  o aumento da satisfação do empregado e a 

produtividade e qualidade nas empresas. 

Chiavenato (2004) reforça a idéia, apontando entre as novas características da ARH, 

uma nova visão do homem, do trabalho e da empresa, visão voltada para o destino da empresa 

e das pessoas, criação de valor e agregação de valor às pessoas, à empresa e ao cliente, o 
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compromisso com a qualidade e excelência de serviços e a busca da inovação e da 

criatividade.  No quadro abaixo, Chiavenato (1999) explicita quais são os novos papéis da 

função de Recursos Humanos: 

 

Quadro 2 – Os novos papéis na função de RH 

 

Fonte: Chiavenato, 1999. 

 

Como se percebe, houve uma mudança clara na ARH, uma vez que os papéis a serem 

desempenhados por ela se tornaram mais complexos e focalizaram-se nas metas da 

organização. Há uma clara evolução das atribuições para um caráter mais humano e de 

desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários ao longo das épocas analisadas.   

 

 

De Para 

Policiamento e Controle 

Operacional e Burocrático 

Curto Prazo e Imediatismo 

Administrativo 

Foco na Função 

Foco Interno e Introvertido 

Reativo e Solucionador de Problemas 

Foco na Atividade e nos Meios 

Estratégico 

Parceria e Compromisso 

Longo Prazo 

Consultivo 

Foco no Negócio 

Foco Externo e no Cliente 

Proativo e Preventivo 

Foco nos Resultados e nos Fins 
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Como observa Saab (2000, p.2) a comunicação também é um componente importante 

entre as novas características:  

 
 

A comunicação, nesse novo modelo organizacional, assume, do mesmo modo, 
importância preponderante. É a comunicação interna que permite criar um quadro 
de referência, comum a todos os empregados, sobre o que é a empresa, 
consolidando, portanto, a identidade da organização, e, nesse sentido, a hotelaria, 
em geral, tem investido em treinamento. Uma gestão de comunicação 
fundamentada na divulgação da missão, cultura e projeto da empresa, respeitando 
as diferenças individuais e maximizando as relações de comunicação existentes, 
concede à comunicação interna um papel estratégico, para atrair, reter e 
desenvolver seus recursos humanos. 

 

 

Ou seja, a comunicação passa para toda a organização sua filosofia e seus objetivos, 

informando os funcionários, ensinado-os e fazendo com que se integrem mais às expectativas 

da empresa.  

Marras (2000) lista os principais atributos da ARH e suas principais características. A 

função de recrutamento e seleção, são responsáveis pela captação e triagem de profissionais 

no mercado (recrutamento externo) e dentro da própria empresa (recrutamento interno), além 

dos processos de seleção e encaminhamento de profissionais para a empresa, que objetivam 

analisar as exigências dos cargos e as características dos candidatos, cruzando as informações 

para preencher uma necessidade de pessoal de um determinado departamento da empresa. A 

seleção geralmente é feita por entrevistas, dinâmicas, aplicações de testes, exames médicos e 

por fim levam ao registro de admissão para a reunião de todos os documentos do empregado. 

A área de higiene e segurança do trabalho corresponde à administração de toda a parte 

de segurança, higiene e medicina do trabalho, tanto na prevenção como na correção de falhas. 

As empresas seguem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), por meio de 

normas reguladoras que devem ser seguidas em todo o Brasil. A área de medicina cuida da 

higiene e de patologias relacionadas ao ambiente de trabalho e a proteção da saúde do 

empregado. 

A parte burocrática da ARH se encaixa no departamento de pessoal, que conta com os 

registros legais de funcionários de admissão, demissão, quitação, aplicação das leis 

trabalhistas e folhas de pagamento. As relações trabalhistas assessoram a empresa em 

questões relacionadas à políticas e diretrizes de cumprimento das normas trabalhistas (leis 

trabalhistas, acordos coletivos) e o relacionamento com sindicatos.



28 
 
 

 

Os treinamentos remetem à assimilação de informações relacionadas à execução de 

tarefas ou otimização no trabalho. Eles aumentam os conhecimentos de cada pessoa. 

Geralmente são de curto prazo e visam gerar conhecimentos específicos para uma habilidade 

ou atitude.  

O desenvolvimento prepara o funcionário para crescimento em sua carreira, 

oferecendo uma visão mais abrangente do negócio. Geralmente os funcionários são 

escolhidos pelo nível de talento, desempenho demonstrado e interesse do indivíduo em seguir 

um determinado caminho organizacional, além de aptidão para serem desenvolvidos em um 

determinado momento.  

Os benefícios são todos os planos e programas oferecidos pela organização que 

servem de complemento salarial. O somatório de benefícios e salários seria o que se chama de 

remuneração. Existem os compulsórios, como o 13º salário e as férias, e os espontâneos, 

decididos pela empresa e que podem ser: assistência médica e odontológica, transporte, 

seguro de acidentes pessoais, vale-alimentação, banco de horas, entre outros. 

A função de remuneração (ou Cargos e Salários) tem como objetivo analisar, 

descrever e definir cargos por meio do estudo das responsabilidades necessárias e das tarefas 

a serem executadas, contando com a pesquisa de salários baseada nas práticas do mercado e 

em decisões como custo de benefícios e necessidades de cada cargo. 

O elemento comum para todas as mudanças observadas no tratamento dado ao 

funcionário é a procura de melhores níveis de qualidade. Um melhor atendimento ao cliente 

depende das pessoas envolvidas na prestação do serviço e do seu relacionamento com a 

empresa da qual faz parte. Para isso, segundo Pimenta (2004), existem ações importantes a 

serem desenvolvidas como a criação de um sistema de qualidade, no qual a antecipação de um 

problema facilita a sua solução, articulando a implementação do treinamento, o 

desenvolvimento da motivação, a melhoria dos conhecimentos sobre o serviço, a mudança 

cultural para uma filosofia de qualidade e a auto-avaliação como peças essenciais para atingir 

melhores resultados.  

Outro fator de melhorias é a padronização dos serviços, o que facilita na execução das 

tarefas e na avaliação de seus resultados finais, além de permitirem que o cliente saiba o que 

esperar. Para Pereira (2004), a padronização de procedimentos e a formação e 

aperfeiçoamento de profissionais multifuncionais (que desempenham diferentes tarefas, 

reduzindo os custos pela maior estabilidade no quadro de funcionários) auxilia na superação 

do problema de sazonalidade da equipe, tornando-a mais eficiente e eficaz.
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O desenvolvimento da cultura organizacional, na visão de Pereira (2004) é uma das 

variáveis da competitividade. Consiste na utilização de conceitos passados a um grupo e que 

são validados pelo seu uso ao longo do tempo e sua conseqüente consolidação no pensamento 

de todos os integrantes da organização. Ele aponta o marketing interno como uma maneira de 

tornar a cultura organizacional sólida, norteando a tomada de decisões, a maneira como as 

pessoas se relacionam, os critérios de progressão de carreira e a imagem que a empresa passa 

de si mesma para seu pessoal.  Naves e Coleta (2003, p.99) ressaltam: "as empresas devem 

promover uma cultura organizacional que motive os seus clientes internos à busca do 

comprometimento, à profissionalização e à satisfação dos clientes externos incessantemente". 

A avaliação do atendimento oferecido também possui alto valor para a organização. 

Ela permite que se analise por intermédio da visão do hóspede ou cliente quais são as áreas de 

maior deficiência e as que são mais bem-sucedidas na execução dos serviços.  

Um ponto importante a ser tocado com relação à busca da qualidade é o poder de 

inovação de um hotel. Pimenta (2004) argumenta que a inovação existe para solucionar 

problemas e gerar um diferencial competitivo, criando uma característica naquele ambiente 

que não é encontrada em nenhuma outra empresa concorrente. A inovação, na hotelaria, deve 

existir para preparar o pessoal e desenvolver outras formas de fazer o serviço, não se 

limitando a mudanças físicas ou de tecnologia. Para isso, há a procura por profissionais 

capacitados e que tenham no ambiente em que trabalham condições de utilizar seu potencial 

por meio de ações e processos bem desenhados, contribuindo para a geração de valor para a 

empresa. 

Percebe-se, assim, o caráter híbrido da ARH moderna, já que desempenha funções 

operacionais e estratégicas ao mesmo tempo, focalizando as atividades exercidas e também as 

metas e resultados estabelecidos no planejamento organizacional. Chiavenato (2004, p. 74), 

observa que: "a estratégia organizacional refere-se ao comportamento global e integrado da 

empresa em relação ao ambiente externo" e que os papéis principais da ARH são impulsionar 

a estratégia organizacional, administrar a infra-estrutura, tornando-a mais eficiente, 

transformar os funcionários em parceiros da empresa, que investem trabalho e inteligência 

assim como acionistas investem dinheiro na corporação, e criar uma organização criativa, 

renovadora e inovadora. Portanto, o planejamento de RH deve estar integrado ao 

planejamento estratégico organizacional, contribuindo tanto para o alcance dos objetivos da 

empresa como o das pessoas que nela trabalham. Marras (2000) destaca que a ARH 

estratégica tem visão de longo prazo, que pretende alterar o perfil dos resultados e dos lucros 
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da companhia e que por isso ocupa, nas empresas em que é implantada, uma posição nos altos 

níveis hierárquicos do organograma empresarial. 

Todas essas ações trazem para organizações conseqüências em seus resultados finais. 

Cho (2006) faz um apanhado dos principais estudiosos que analisaram o retorno obtido por 

meio da introdução de práticas de recursos humanos em diferentes tipos de empresas, 

apoiando sua idéia de que as companhias de fato se beneficiam de resultados positivos 

significativos relacionados à inovação, redução de custos, menor rotatividade de empregados, 

aumento da produtividade, dos lucros e das vendas. 

Diante do exposto sobre o desenvolvimento histórico e os métodos usados pelas 

empresas ao se relacionar com seus funcionários, trazendo benefícios para ambas as partes, 

além do estudo das tendências do turismo em Niterói, é importante saber qual é a situação do 

setor hoteleiro no município em se tratando da administração dos seus funcionários, um dos 

principais elementos para a qualidade de prestação de serviços, uma vez que a cidade deseja 

se posicionar dentro do mercado turístico e necessita desenvolver e investir em seus serviços e 

produtos. 

 

 

 
 
 
 

 

 



4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa exploratória objetiva identificar e analisar as principais práticas na ARH 

nos hotéis selecionados e suas carências por meio do registro da opinião dos entrevistados 

sobre a gestão dos empregados nas suas respectivas empresas. Sendo assim, é possível 

identificar quais são as principais práticas de relacionamento das empresas com seus 

funcionários utilizadas naquele momento.  

A pesquisa pode ser utilizada para a análise da gestão de recursos humanos nas 

organizações hoteleiras a fim de se compreender melhor quais são as tendências atuais de 

aplicação dos preceitos da ARH nas empresas de prestação de serviços como as que compõem 

esse setor. É importante que os empreendimentos hoteleiros saibam o que pode ser usado 

como vantagens competitivas neste campo e reflitam sobre maneiras de desenvolvê-las. Este 

estudo também pode ser útil como dado comparativo com outras empresas relacionadas ao 

setor de turismo. 

Não foram encontrados estudos acadêmicos sobre administração de RH da hotelaria 

niteroiense. Assim, foi pertinente o desenvolvimento de uma pesquisa exploratória que tivesse 

como finalidade estabelecer um primeiro contato com o tema. Entretanto, não bastasse esta 

primeira análise, deve-se aprofundar a investigação para estimular, cada vez mais, a correção 

de rumos e investimentos no setor. 

Esta pesquisa foi limitada aos hotéis da cidade de Niterói que se encontram em 

proximidade com a orla marítima, com mais de 40 unidades habitacionais, baseado no critério 

de porte por número de quartos utilizado por Duarte (1996). Segundo esse critério são 

considerados estabelecimentos de médio porte os que possuem de 41 a 200 quartos e os de 

grande porte, acima de 201 quartos. O autor defende que pequenos empreendimentos em 

número de quartos tendem a simplificação, com equipamentos menos sofisticados, menor  
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concentração de tarefas e operações, enquanto os estabelecimentos maiores exigem uma 

gestão mais sofisticada, controles gerenciais e contabilidade mais complexa, possuindo então 

uma maior quantidade de funcionários e recebendo um fluxo de clientes, no caso aqui tratado, 

que buscam tanto lazer quanto facilidades para a realização de eventos. 

Os hotéis são situados nas praias de Icaraí e Charitas, consideradas "praias de Baía" 

por serem banhadas por águas da Baía de Guanabara; e Camboinhas, na Região Oceânica da 

cidade. Eles foram selecionados a partir de uma lista de empresas retirada do site oficial de 

Turismo de Niterói (NELTUR) e da lista telefônica comercial oficial da cidade.  

As empresas foram contatadas por telefone sobre a possibilidade de realização de 

entrevista com os funcionários responsáveis pelo setor de Recursos Humanos.  Somente um 

dos hotéis selecionados (o Niterói Palace Hotel, com 60 unidades habitacionais) optou por 

não aderir à pesquisa. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ESTUDADOS 

 

As informações que se seguem foram obtidas no Guia 4 Rodas Online e tem por 

objetivo apresentar as organizações pesquisadas. 

O Tio Sam Hotel e Fitness foi inaugurado em 2004 e tem classificação quatro estrelas. 

Conta com 83 unidades habitacionais, faz parte do Grupo Tio Sam, que agrupa um complexo 

esportivo e creche infantil, além de um hotel situado na localidade de Penedo – RJ. O bairro 

de Camboinhas possui como atrativo uma praia de extensão aproximada de 2.700 metros, é 

recluso e basicamente residencial. Tem um "calçadão" que cobre quase toda a extensão da 

praia.  

A empresa tem serviços de acomodação, restaurante e bar, quadras de esporte, piscina 

e sauna e business center. Além disso, seu setor de eventos é bastante explorado, seu maior 

salão de eventos tem capacidade para 800 pessoas. A empresa se considera o primeiro hotel 

fitness do país, explorando a área de lazer com academia, hidromassagem, piscinas, sauna e 

quadra de tênis. 

O Tower Icaraí fica localizado na Praia de Icaraí, que é a praia mais famosa e 

freqüentada por turistas, residentes e visitantes da própria cidade, devido à sua infra-estrutura 

e sua proximidade com o centro de Niterói. O bairro possui infra-estrutura para a prática de 

diversos esportes, restaurantes e um expressivo comércio próximo a sua orla. Sua iluminação 

noturna permitiu o desenvolvimento de diversas atividades nesse período. 
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 O hotel iniciou suas atividades em 1998 e é conceituado como quatro estrelas. São 

dois prédios separados pela Rua Joaquim Távora. Sua maior sala de eventos tem capacidade 

para 150 pessoas.  

O Icaraí Praia Hotel também se localiza em Icaraí em uma das ruas de acesso à praia. 

Foi inaugurado em 1984 e tem conceito três estrelas, passando por uma grande reforma em 

sua estrutura física em 2004.  Conta com dois pequenos salões de eventos, para 30 e 50 

pessoas. É o único dos pesquisados que não possui piscina em suas dependências. 

Por último, o Hotel Solar do Amanhecer está situado em frente à praia de Charitas, 

que é um prolongamento da praia de São Francisco que ostenta uma paisagem mais rústica, 

apesar de abrigar hoje diversos restaurantes e casas noturnas, que atraem grupos jovens, além 

de esporádicas competições aquáticas. 

Conta com 55 aposentos, restaurante e bar, além de salas de convenções, a maior com 

capacidade para um grupo de até 70 pessoas.  É considerado um estabelecimento três estrelas 

e foi inaugurado em 2000. 

As fotografias das fachadas dos hotéis foram colocadas no apêndice A, a fim de 

ilustrar para o leitor cada um dos estabelecimentos. Pode-se notar que todos eles trabalham 

com a parte de eventos e têm como diferencial dos demais hotéis de Niterói a proximidade 

das praias. Além disso, figuram entre os sete principais estabelecimentos de hospedagem de 

Niterói, segundo o Guia 4 Rodas (2007). 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

  Com relação ao método de coleta de dados usado, a técnica de entrevista pessoal, 

estruturada pareceu ser a mais indicada para obter as percepções dos entrevistados sobre a 

gestão de pessoas de modo geral e também da sua própria empresa. Oliveira (2006) afirma 

que utilizar-se de uma estratégia de pesquisa não é preferir uma maneira específica de estudar, 

mas sim atentar para as perguntas que serão feitas e deixar as respostas se manifestarem e 

destacarem.  

No caso a ser tratado aqui, as entrevistas foram consideradas essenciais. Pois, segundo 

Yin (2001), em sua maioria estas tratam de questões humanas e devem ser registradas e 

interpretadas por meio do olhar de respondentes bem-informados (no caso aqui apresentado, 

os responsáveis pelos recursos humanos), que podem oferecer interpretações importantes 

sobre uma determinada situação, como a da ARH na hospitalidade. 
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As entrevistas foram feitas durante o expediente dos funcionários, com os quatro 

empregados dos hotéis apontados como responsáveis pelas atividades de ARH ou que 

tivessem autoridade para informar sobre estas atividades de administração. Os questionários 

compuseram-se de questões fechadas, abertas e semi-abertas e os dados coletados foram 

tabulados a fim de facilitar a comparação entre as respostas obtidas em cada hotel. 

A maior parte das perguntas foi adaptada de um modelo de formulário de entrevista 

elaborado por Teixeira encontrado em seu artigo "Gestão de Pessoas em Empresas Turísticas 

de Pequeno Porte: o caso do setor hoteleiro" (TEIXEIRA, 2006). Este tratava de temas 

básicos para a prática da ARH, como informações sobre o quadro de pessoal (número de 

empregados do hotel, faixa salarial), os métodos de recrutamento, seleção de pessoal e 

treinamento, além dos principais problemas dos funcionários e opinião pessoal sobre a 

situação de recursos humanos da organização.  

A decisão em adotar este modelo de questionário deu-se por ocasião de seu uso prévio 

em uma pesquisa realizada na disciplina "Gestão de Recursos Humanos" oferecida pelo Curso 

de Turismo sobre a hotelaria do bairro de Copacabana, no 2º semestre de 2006, quando se 

constatou que poderia ser útil para os propósitos desta pesquisa. 

Como limitação deste estudo, pode-se citar a consulta a somente um tipo de fonte, no 

caso, o empregador, o que pode induzir a percepção do problema por somente um ponto de 

vista. Além disso, o sucesso da pesquisa depende da colaboração dos entrevistados e de sua 

interpretação pessoal aos questionamentos feitos pelo entrevistador. 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Retomando os questionamentos iniciais do trabalho, têm-se as indagações sobre o 

papel da ARH na busca de melhores resultados nas organizações hoteleiras e sobre como as 

empresas de Niterói utilizam-se dos preceitos da gestão de recursos humanos na 

administração de seu pessoal. Foram obtidas algumas informações que auxiliaram na 

construção de uma idéia sobre as perguntas feitas. 

No início, quando foram contatados por telefone pela entrevistadora, os hotéis 

pareciam não saber indicar ao certo uma figura específica que fosse responsável pela sua 

ARH.  

Alguns fatos foram observados por meio das informações obtidas nas entrevistas. Foi 

constatado que apenas um dos hotéis, o Tio Sam, possui um departamento de recursos 

humanos constituído. Nos outros, é o departamento de contabilidade que trata dos assuntos 

relacionados ao pessoal, quase sempre estes ligados a questões administrativas, e não 

estratégicas. Os funcionários entrevistados faziam parte dos setores de contabilidade e 

secretariado geral, exceto no hotel citado anteriormente, onde a entrevistada foi a psicóloga da 

empresa. 

Com relação a salários, a totalidade dos hotéis entrevistados paga acima do salário 

mínimo para todos os profissionais levantados. A grande maioria dos empregados ganha em 

torno de um a dois salários mínimos e em algumas empresas, contam com sistema de 

percentual mensal baseados nas vendas do hotel. Para cargos mais altos como as gerências, a 

média é de quatro salários mínimos. De acordo com os entrevistados, aqueles eram salários 

considerados pouco atraentes para candidatos de maior qualificação profissional que 

eventualmente procuravam suas empresas, o que poderia ocasionar um corpo de funcionários 

com nível de instrução geral abaixo do que se esperaria em uma organização hoteleira.
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Mostrou-se comum a contratação de funcionários que possuíssem o ensino 

fundamental para o pessoal de cozinha, copeiras e camareiras. Garçons, pessoal de 

manutenção e recepcionistas geralmente possuíam ensino médio completo. Já o pessoal de 

gerência variava entre ensino médio a superior completo. 

A baixa escolaridade do quadro de funcionários destes hotéis é perceptível e, de 

acordo com os entrevistados esta não se dá por não encontrarem funcionários mais 

qualificados no mercado, e sim devido à política das empresas em pagar o menor salário 

possível, privilegiando a contratação de empregados que não demandem salários maiores. 

Isso, segundo os entrevistados, implica diretamente na qualidade dos serviços prestados pelos 

hotéis em questão.   

O recrutamento de pessoal por intermédio de indicação feita pelos funcionários foi o 

modo mais apontado como método de captação de mão-de-obra. Também foram utilizados 

anúncios feitos em jornal. Para a seleção de pessoal, as referências e as entrevistas foram os 

métodos mais utilizados. Em uma das empresas o informante relatou fazer também dinâmicas 

de grupo. Collins (2007) observa como é importante que as empresas façam a seleção de seus 

empregados levando em consideração a tentativa de eliminar erros e problemas já existentes 

no seu quadro de funcionários atual, evitando assim os vícios e fraquezas que se deseja 

combater desde o início. Desse modo, torna-se importante para os hotéis possuir critérios bem 

definidos para a escolha de funcionários, baseando-se não somente em atributos técnicos, 

como experiência anterior e qualificações, mas também delineando características que a 

empresa deseja ter em seus empregados e aquelas que considera indesejáveis. Porém, o que 

ocorre por vezes é que a indicação por funcionários torna-se uma tentativa de se economizar 

tempo e dinheiro cm recrutamentos e seleção e em certos casos, há grande possibilidade que o 

funcionário indique pessoas com qualificação bastante próxima da sua e que tem bases sociais 

e comportamentais parecidas, o que pode levar à repetição de erros e problemas no trabalho. 

 O treinamento é feito internamente em todas as empresas. De acordo com os 

entrevistados, este treinamento é menos custoso, pois não há a necessidade de contratar 

terceirizados para ensinar e ainda leva a vantagem de treinar o funcionário com o pessoal do 

próprio departamento onde ele vai trabalhar, inserindo-o mais rapidamente no "dia-a-dia" das 

tarefas. Tanke (2004) afirma que os empregados podem aprender melhor quando defrontados 

com a situação real de trabalho, mas também são passíveis, por exemplo, de adquirir as más 

práticas de trabalho já existentes e prejudicar o andamento normal daquela função, já que uma 

pessoa será deslocada de seu trabalho para treinar e o fará enquanto as atividades ocorrem. 

Para isso, deve-se planejar uma concepção de treinamento no próprio cargo que leve em 
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consideração os problemas que essa orientação in loco pode causar na produção, antecipando 

eventuais situações adversas. 

 Dois entrevistados afirmaram que suas empresas já realizaram treinamentos externos 

de assuntos gerais para os funcionários, como os de língua inglesa ou reciclagem de 

conhecimentos para funcionários antigos, porém não o fazem mais. O treinamento interno de 

qualidade é um aliado nas reduções de custos da organização e integra o funcionário mais 

rapidamente a seu departamento. Medlik e Ingram (2002) ressaltam a importância de 

estabelecer e administrar programas de treinamento para todos os funcionários, manter 

instalações para treinamento e preparar manuais operacionais e de treinamento a fim de que se 

obtenha uma padronização e uma consulta rápida e fácil às normas de cada função e da 

empresa como um todo. Isto se torna mais difícil em empresas de pequeno porte, que em geral 

não dispõem de espaço físico e pessoal suficientes para fazer treinamentos internos. Neste 

caso, então, seria mais adequado encaminhar os novos empregados para treinamentos gerais 

externos. 

Com relação a contratações necessárias, dois entrevistados afirmaram que seus hotéis 

necessitavam de um profissional de vendas/comercial, para divulgar e estar à disposição de 

clientes potenciais e reais, tanto de operadores e agências de turismo como de empresas 

interessadas em realizar eventos. Foram citados também profissionais de base como 

camareiras e garçons para próximas contratações. Todos afirmam que seria interessante 

contratar graduados por serem profissionais mais qualificados e atualizados com as 

necessidades do mercado hoteleiro. As formações acadêmicas citadas como ideais foram 

prioritariamente Hotelaria e Administração. Os entrevistados percebem a necessidade de 

pessoas que conheçam mais profundamente a hotelaria e que possam oferecer à empresa um 

olhar profissional.   

A boa comunicação oral foi o item mais votado relacionado a habilidades e 

competências que estes profissionais deveriam possuir. Os hotéis consideram que saber se 

expressar clara e corretamente, fazendo-se entender para todos em volta é uma característica 

que precisa ser valorizada em um funcionário. O menos votado foi "experiência anterior", já 

que os consultados alegaram que o contratado aprenderia e ganharia experiência trabalhando 

na própria empresa. Por outro lado, a experiência profissional anterior é uma garantia de que o 

empregado sabe sobre aquela função ou departamento e que o tipo de treinamento pelo qual 

precisará passar depois seria o de adaptação à empresa e seus padrões. 

Todos os estabelecimentos oferecem, ao menos, uma refeição para seus funcionários, 

vale-transporte e uniforme. Apenas uma citou o plano de saúde como benefício oferecido. 
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Constatado isto, acredita-se que os benefícios poderiam ser melhor explorados como 

uma forma de fidelizar funcionários e contribuir para a melhoria de vida deles. Esses 

poderiam diminuir, inclusive, os índices de rotatividade do seu quadro de pessoal, que foram 

indicados como um problema para as suas respectivas empresas, por afetar a qualidade e a 

continuidade dos serviços, sobrecarregando funcionários que permanecem e gerando mais 

custos. 

Em relação a rotatividade, foram apontados como principais causas para o problema a 

distância entre os hotéis e as residências dos funcionários (a maior parte vem das cidades de 

São Gonçalo e Maricá) e os salários pouco atrativos oferecidos.  Seus custos são diversos, 

como "menor produtividade, moral menos elevada dos empregados, perda de uma boa 

imagem perante os clientes e possível perda de faturamento" (TANKE, 2004), além de gastos 

operacionais, como novo recrutamento e seleção, que exigem dispêndio de tempo e recursos 

financeiros. Diversas questões ligadas ao cargo podem motivar o empregado a se manter na 

empresa ou não, as horas de trabalho, os benefícios oferecidos, o tratamento dado pelos 

gerentes, salários, entre outros. 

A entrevista de desligamento, segundo Chiavenato (1999), fornece informações 

valiosas nesse sentido e devem ser tratadas estatisticamente, a fim de apurar quais são os 

motivos pelos quais os funcionários saem, para eliminar ou amenizar estes problemas. 

Com relação às maiores deficiências dos empregados, os quatro entrevistados 

afirmaram que a falta de qualificação profissional é o principal problema, além de poucos 

conhecimentos técnicos das funções desempenhadas e sua baixa escolaridade. Na região de 

Niterói até pouco tempo existia somente um curso superior em turismo na cidade, ministrado 

pelo Centro Universitário Plínio Leite, seguido pela criação curso de turismo da Universidade 

Federal Fluminense, em 2003. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Niterói oferece cursos 

técnicos na área hoteleira, assim como a Microlins e têm-se ações temporárias, como o curso 

ministrado pela empresa Planet Work no espaço físico da NELTUR, sobre turismo e hotelaria.  

Como se pode notar há pessoal qualificado localmente, mas poucos trabalham na 

própria cidade. Os motivos para isso merecem ser pesquisados em um outro estudo. 

Quando perguntados sobre uma análise da situação atual da ARH da empresa, todos os 

entrevistados acreditam que a administração dos seus funcionários poderia melhorar. Como 

mencionado anteriormente, somente um dos hotéis possui um departamento instituído 

exclusivamente para os recursos humanos, e este ainda observou que são necessários maiores 

aprimoramentos nos assuntos não-burocráticos de pessoal. 
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As outras empresas disseram perceber a necessidade de dar maior atenção à questão da 

gestão de pessoas, porém todos afirmaram que suas respectivas gerências gerais não atentam 

ou não acham interessante para a empresa criar uma gerência específica para tratar desta área, 

insistindo em manter uma política de gasto mínimo inclusive com relação a salários, o que 

não atrai pessoal mais qualificado. 

Guerrier (2003, p. 77) já previa isso ao afirmar que quando as pessoas podem escolher, 

geralmente preferem trabalhar em outros setores. Isso ocorre devido à força de trabalho 

transitória e pouco qualificada que conseguem atrair, as organizações de hospitalidade reagem 

oferecendo a mais baixa remuneração e as piores condições de trabalho possíveis, deixando 

de investir em treinamento e desenvolvimento, perpetuando, assim, o baixo status e a imagem 

ruim da indústria.  

Como conseqüência, os entrevistados acreditam que este é um grande empecilho para 

o desenvolvimento da qualidade dos serviços oferecidos. Essa situação torna-se um círculo 

vicioso, que talvez se modifique com a crescente migração das atividades industriais para o 

setor de serviços, em uma transformação na qual os empregos do setor serão mais valorizados 

e disputados e a mão-de-obra qualificada e bem remunerada tornar-se-á fator indispensável de 

sucesso para os hotéis.  

Sendo assim, o quadro que se apresentou será modificado quando as atividades ligadas 

à gerência de recursos humanos se desvincularem de uma visão puramente administrativa e de 

controle para se tornarem efetivamente atividades de gestão do funcionário como um todo, no 

nível operacional e estratégico.  

A complexidade desta transformação não pode ser ignorada, porém, os primeiros 

passos em direção às mudanças significativas precisam ser incentivados e entendidos como 

investimento por toda a organização. 

 

 
 



 

 

6 CONCLUSÃO 
 
 

Por meio do que foi discutido na revisão de literatura, dos dados obtidos nesta 

pesquisa e de suas análises pode-se concluir que todos os entrevistados cumprem com suas 

obrigações legais relacionadas aos empregados. Entretanto, há apenas uma tênue consciência 

formada de que o funcionário é parte essencial na criação de um serviço de boa qualidade, e 

por isso pouca ação tem sido desenvolvida para tratá-lo como elemento tão importante que 

demonstrou ser ao longo deste trabalho. 

 Além de encontrar pessoal por vezes desmotivado e que em sua maior parte não vê a 

hotelaria como carreira ou como escolha própria de profissão, depara-se com a própria idéia 

de contratar funcionários de menor qualificação a fim de se gastar menos com recursos 

humanos. Isto demonstra uma visão de empregados como peças que são facilmente 

substituíveis e nas quais não vale a pena investir dinheiro e tempo. 

Apesar de se perceber ainda esta visão presente nos empreendimentos do país em 

geral, algumas cadeias hoteleiras multinacionais já trazem o conhecimento e a tradição de 

outros países que estão em um nível bem mais organizado e avançado em se tratando de 

administração de pessoal e inclusive utilizam-se disso na sua promoção externa e interna. Para 

isso, as empresas hoteleiras do país precisam abrir caminhos para o desenvolvimento dos seus 

funcionários, tanto pessoal como profissionalmente e começar a pensar no setor de recursos 

humanos estrategicamente.  

A cidade de Niterói busca hoje um lugar de maior destaque dentro do circuito turístico 

do Rio de Janeiro e a melhoria na prestação de serviços turísticos, neste caso, a hotelaria, 

poderia tornar-se um diferencial para a cidade, aumentando a estada de turistas satisfeitos com 

a qualidade dos serviços. Assim, poderiam também contribuir para melhoria dos serviços a 

criação de estratégias em conjunto de governo e empresas de turismo que facilitem a 

transformação das empresas, com programas de capacitação de pessoal e incentivo às
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empresas que se responsabilizam e tem ações concretas para o desenvolvimento de seus 

empregados. 

Este estudo inicia uma discussão sobre o novo papel dos recursos humanos nas 

empresas hoteleiras, e deve ser aprofundado, buscando analisar os benefícios reais do uso das 

técnicas e conceitos da gestão de pessoas e sua aplicação adaptados para a realidade dos 

hotéis que querem se tornar empresas atualizadas e que desejam rever sua posição em relação 

a seus funcionários.  

Um estudo com casos de sucesso em empresas hoteleiras pode ser de auxílio, por meio 

da análise das principais estratégias e decisões de planejamento feitas pelos administradores 

na tentativa de implantação deste modelo de gerenciamento. 

Desenvolvendo o relacionamento entre funcionários e empresas, são atingidos bons 

resultados para as duas partes; o empregado ganha desenvolvimento profissional e pessoal e 

por isso a empresa produz melhor e se torna mais preparada para os desafios que o mercado 

impõe. Não se pode deixar de observar que a implantação de conceitos e técnicas de gestão de 

pessoas demanda investimento e preparação por parte da organização, porém sua significativa 

contribuição na formação de empresas modernas e competitivas justifica a necessidade de sua 

inclusão no planejamento estratégico das organizações.  

Assim, buscando assumir uma nova estrutura e desenvolvendo uma postura de 

compromisso para com as pessoas que fazem parte da empresa, estas não só estarão 

influenciando positivamente nos resultados obtidos, mas contribuirão para cidadãos mais bem 

preparados e satisfeitos na organização onde trabalham e na sociedade onde vivem. 
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APÊNDICE A 

 

FOTOGRAFIAS DAS FACHADAS DOS HOTÉIS PESQUISADOS 

Fonte: fotos da autora. 

 

           

Foto 1- Fachada do Tower Icaraí Hotel       Foto 2 -  Fachada do Hotel Tower Icaraí II  

 

 

 

           

Foto 3 – Fachada do Icaraí Praia Hotel        Foto 4 – Foto do Hotel Solar do Amanhecer 
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Foto 5 – Fachada do Tio Sam Hotel e Fitness 
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APÊNDICE B 

 

MAPA DE NITERÓI 

 

 

 

Fonte: Google Maps. Disponível em: <http://www.google.com/maps> 
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APÊNDICE C 

 

PESQUISA SOBRE GESTÃO DE PESSOAS NOS HOTÉIS PESQUISADOS 

 

Pesquisa sobre gestão de pessoas nos hotéis de Niterói 1 

 

Dados do Entrevistado 

Nome do entrevistado:                                                                                                     . 

Cargo:                                                                                                                               . 

Hotel:                                                                                                                                . 

Endereço:                                                                                                                          .                               

Tel./Fax.:                                                                                                                          .  

E-mail:                                                                                                                              . 

Data da Entrevista:                                                                                                            . 

 

Gestão de Pessoas 

1. Quantos empregados trabalham em seu hotel? 

 

2. Que profissionais/salário/ qualificação trabalham neste hotel? Ver tabela 

Tipo de profissional Quantidade Salários (SM)  Qualificação 

A - Gerente/supervisor    

B – Escritório    

C –Recepção    

D - Cozinheiro    

E – Garçom    

F - Manutenção    

G – Copeira    

H – Camareira    

I – Outros    

                                                 
1 Extraído, com adaptações, de: TEIXEIRA, R. Gestão de pessoas em empresas turísticas de pequeno 
porte: o caso do setor hoteleiro. In: Turismo em Análise. vol. 17. nº especial. São Paulo: 
GRP/ECA/USP/Aleph, 1990. 
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3.Quais tipos de profissional poderia contratar no futuro? Comente por quê. 

4. Como o senhor (a) recruta o seu pessoal? 

Através dos empregados  (   )               Jornal  (  ) 

Indicação de amigos  (  )                      Cadastro  (  ) 

Empresa especializada  (  )                  Outro  (  )  especifique                                           . 

Radio  (  ) 

 

5. O senhor (a) recruta empregados temporários na alta estação? 

Sim  ( )  Quais funções?                                                                                                     . 

Não (  )  

 

6. Quais são as principais carências percebidas com relação às competências/habilidades 

dos empregados para trabalhar em seu hotel? 

 

 

7. O senhor (a) contrataria um graduado para trabalhar em seu hotel? 

Sim (  )  Qual a formação?                                                                                                  . 

Não (  ) 

 

8. Que tipo de habilidades/competências ele deveria possuir, por ordem de importância? 

Experiência anterior do tipo de negócio  (   ) 

Relacionamento interpessoal   (  ) 

Liderança  (  ) 

Boa comunicação oral  (  ) 

 

9. Como faz a seleção dos empregados? 

Referências  (  ) 

Entrevista  (  ) 

Carteira de trabalho  (  ) 

Teste de conhecimento  (  ) 

Outros (  ) 
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10. Como faz o treinamento do pessoal? 

Internamente  (  )  Por quê? 

Externamente  (  ) por quê? 

 

11. De que tipo de treinamento o senhor (a) acha que seus empregados precisam para 

melhorar o desempenho? 

 

 

12. Quais são os benefícios oferecidos? 

Lanche  (  ) 

Vale transporte  (  ) 

Plano de saúde  (  ) 

Refeições  (  ) 

Uniforme  (  ) 

Outros  (  )  

 

13. Com relação à rotatividade, quantas pessoas o senhor (a) contrata por ano? Quantas 

demite? 

 

 

14. O senhor (a) considera que a rotatividade é um problema nesse setor de atividade? 

 

 

15. Quais são os principais problemas de pessoal que a empresa tem? 

 

 

16. Quais são as maiores deficiências da mão de obra do setor hoteleiro? 

 

 

17. O que o senhor acha da situação atual da administração dos recursos humanos no 

seu hotel? 
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APÊNDICE D 

 
 
CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA SOBRE GESTÃO DE PESSOAS 

NOS HOTÉIS DE NITERÓI  
 

 
Identificação Nome do Hotel Nº de Uhs 
Hotel 1 HOTEL TOWER ICARAÍ  111 
Hotel 2 HOTEL SOLAR DO AMANHECER  55 
Hotel 3 HOTEL TIO SAM FITNESS CENTER  83 

Hotel 4 ICARAÍ PRAIA HOTEL  62 
 
 
Questão 1 – Quantos empregados trabalham em seu hotel/pousada? 
 
 

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
64 49 55 43 

 
 
Questão 2 – Que profissionais/salário/qualificação – trabalham neste hotel/pousada? 
 
 

Tipo Quantidade Salários Qualificação 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

A 5 5 4 3 1.500 1.700 1500     5000 Superior Superi
or 

Superior Médio 

B 3 3 7 2 750 600 800    1000        Técnico/
Médio 

Técnic
o 

Médio/ 
Téc 

Médio 

C 11 5 7 7 700 760 800     1000 Médio Médio Técnico Médio 

D 3 5 4 4 700 440 800     800 Fundam/ 
Médio 

Fund./
Médio 

Médio Fund. 

E 6 6 7 6 650 480 700     400 Médio Médio Médio Fund. 

F 3 3 4 1 600 690 800     1000 Técnico/
Médio 

Técnic
o 

Médio Fund. 

G 3 - 5 2 500 - 500     400 Fundam. - Fund. Fund. 

H 12 6 7 7 500 430 450     400 Fundam. Funda
m 

Fund./ 
Méd. 

Fund. 

I 18 16 10 9   450     450   Fund. Fund. 
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Questão 3 – Quais tipos de profissional poderia contratar no futuro? Comente por quê. 
 
Hotel 1 – Profissionais especializados em Administração de Recursos Humanos, pois no 
momento estas funções estão sendo desempenhadas pelo setor de Contabilidade, exceto 
o controle de presença e a distribuição dos pontos. 
 
Hotel 2 – Garçons, garagista, auxiliar de manutenção e camareira. Estes profissionais 
estão em falta no hotel neste momento. 
 
Hotel 3 – Profissionais da área comercial, pois o hotel hoje conta com só um 
funcionário para vendas, considerado insuficiente. 
 
Hotel 4- Promotor de vendas, pois hoje o hotel não conta com um profissional para esta 
área. 
 
 
Questão 4 – Como o senhor recruta o seu pessoal? 
 
Modo Recrutamento Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Através dos empregados X X X X 
Indicação de amigos   X  
Empresa especializada     
Rádio      
Jornal   X X 
Cadastro X    
Outro (especifique)     
 
 
Questão 5 – O sr. recruta empregados temporários na alta estação? 
 

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Não Não Sim Não 

 
 
Não:  Hotel 1 – Não há necessidade. 
 
          Hotel 2 – Não há necessidade. 
 
          Hotel 3 –  
           
          Hotel 4 – Não há necessidade.  
 
 
Questão 6 – Quais as principais carências percebidas com relação às 
competências/habilidades dos empregados para trabalhar em seu hotel? 

 
Hotel 1 – Os funcionários não têm capacitação para o cargo que estão 
desempenhando, deveriam ter qualificação para o cargo que ocupam. 
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  Hotel 2 – Interesse no serviço, motivação, profissionalismo. 
 

 Hotel 3 –Educação básica. Devido ao fato de que os salários no hotel são baixos 
e a distância das residências dos funcionários é grande, hotel acaba contratando 
pessoal de nível inferior de formação. 

 
 Hotel 4- Não têm qualificação e treinamento suficiente paras as tarefas que lhes 
são atribuídas. 

 
Questão 7 – O sr. contrataria um graduado para trabalhar no seu hotel? 
 

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Sim Sim Sim Sim 

 
Que formação? 

 
 
Questão 8 – Que tipo de habilidade/competência ele deveria possuir? (por ordem de 
importância) 

 

 
 
Questão 9 - Como faz a seleção dos seus empregados? 
 

 
 
 
 
 

 Formação 1 Formação 2 Formação 3 Formação 4 
1 Hotelaria Turismo Administração Turismo 
2 Contabilidade Administração  Hotelaria 
3 Hotelaria Administração   
4 Turismo Hotelaria   

Habilidade/competência Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Experiência anterior do tipo de negócio 4 4 4 4 
Relacionamento interpessoal 
(empregado/cliente) 

2 1 2 2 

Liderança 3 2 1 3 
Boa comunicação oral 1 3 3 1 
Outras (especificar) - - - - 

Seleção Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Referências X X  X 
Entrevista   X X 
Carteira de Trabalho     
Teste de conhecimento   X  
Outros (especificar)   X  

Dinâmica 
 



 

 

54

 

Questão 10 – Como faz o treinamento do seu pessoal? 
 

 
 
Por quê? 
 

 Internamente 
Hotel 1 O treinamento é feito com o gerente do departamento em que vão trabalhar. 
Hotel 2 O treinamento é feito com o responsável pelo departamento que contratou. 
Hotel 3 O treinamento é feito com o pessoal do departamento que contratou. 
Hotel 4 O treinamento é feito com funcionários do departamento que contratou. 

 
 

 Externamente 
Hotel 1 - 
Hotel 2 - 
Hotel 3 O treinamento externo é realizado para reciclagem de funcionários. 
Hotel 4  

 
 
Questão 11 – De que tipo de treinamento o senhor (a) acha que seus empregados estão 
precisando para melhorar o desempenho? 
 
Hotel 1 Cursos de aperfeiçoamento e de treinamento no departamento onde atuam. 
Hotel 2 Treinamento de aperfeiçoamento de habilidades interpessoais. 
Hotel 3 Treinamento de vendas para todos os setores. 
Hotel 4 Treinamento de etiqueta (boas maneiras) e de relacionamento com o cliente. 

 
Questão 12 – Quais são os benefícios oferecidos?  
 
Benefícios Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Lanche       X 
Vale Transporte X X X X 
Plano de Saúde  X   
Refeições * X X X X 
Uniforme X X X  

Outros (especificar)     
Plano odontológico 
e seguro de vida 

 

 
 

Refeições * 
Hotel 1 - Almoço ou jantar. 
Hotel 2 - Almoço ou jantar. 
Hotel 3 - Almoço ou jantar. 
Hotel 4 - Almoço. 

Treinamento Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Internamente X X X X 
Externamente   X  
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Questão 13 – Com relação à rotatividade, quantas pessoas, em média, o senhor (a) 
contrata por ano? 
 

 
 
Questão 14 – O senhor considera que a rotatividade dos empregados é um problema 
nesse setor de atividade? 
 

Rotatividade dos empregados 
Hotel 1 - É problema que afeta a continuidade na qualidade dos serviços. 
Hotel 2 - É um problemas pois os funcionários que permanecem ficam sobrecarregados. 
Hotel 3 - É um problema principalmente na cozinha. A distância e o baixo salário 
contribuem para a rotatividade. 
Hotel 4 - Sim, o custo de treinamento é grande. 

 
 
Questão 15 – Quais são os maiores problemas de pessoal que o sr. tem? 
 

Principais problemas de pessoal 
Hotel 1 - Faltas e atrasos, porém nada que se mostre um problema grave. 
Hotel 2 - Relacionamento interpessoal. Os funcionários têm conflitos entre si. 
Hotel 3 - Faltas. 
Hotel 4 - Faltas e atrasos. 

 
 
Questão 16 – Quais são as maiores deficiências da mão-de-obra que trabalha na 
atividade hoteleira? 
 

Principais deficiências mão-de-obra 
Hotel 1 - Falta de aprendizado de línguas, aperfeiçoamento nas funções e baixa 
escolaridade. 
Hotel 2 - Falta de capacitação na área. Funcionários não têm qualificação alguma para 
trabalhar em hotelaria. 
Hotel 3 - Falta de capacitação em hotelaria. As pessoas entram na empresa sem 
conhecimento nenhum sobre o setor. 
Hotel 4 - Não tem capacitação nas técnicas do setor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rotatividade Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 
Contratação 25 15 15 20 
Demissão 25 15 15 10 
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Questão 17- O que o senhor acha da situação atual da administração dos recursos 
humanos da sua empresa? 
 

Situação Atual 
Hotel 1 - Apesar de saber que seria interessante para a empresa possuir um setor de RH, 
não há planos concretos de modificação da organização atual onde as funções 
relacionadas aos recursos humanos são delegadas à contabilidade. 
Hotel 2 - O setor de Rh está sendo implementado agora no hotel, para tentar organizar 
melhor o cuidado aos funcionários. O fato de que as contratações são em sua maior parte 
feitas através de indicações da gerência geral da rede não abre espaço para candidatos 
vindos de fora. 
Hotel 3 - A parte não-burocrática da empresa está sendo desenvolvida ainda, como 
planos de carreira, avaliação de desempenho, desenvolvimento, entre outras. 
Hotel 4 - A situação não é ideal para o setor de RH, pois no momento da contratação é 
dada ênfase na economia de gastos com funcionários em detrimento da qualidade destes, 
por isso, são contratadas pessoas que ganham um salário menor e que não possuem 
qualificação adequada, o que na verdade acaba gerando mais custos indiretos para a 
empresa. O responsável pela contratação é o Gerente Geral do hotel. 

 
 
 

 


