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RESUMO 
 
 

A indústria hoteleira ocupa um segmento de mercado em que há forte demanda dos 
clientes pela excelência na qualidade dos serviços prestados. A crescente 
competitividade no setor de serviços de saúde levou as instituições de saúde a 
buscar o aprimoramento de toda a sua cadeia de serviços, inclusive suas atividades 
de apoio. A implantação da área de hotelaria nas instituições hospitalares vem ao 
encontro dessa necessidade. De forma que a hotelaria hospitalar possa cumprir o 
seu papel na organização de saúde, o gestor dessa área deve apresentar um perfil 
adequado ao desempenho de suas funções. Com o objetivo de identificar as 
principais características do perfil do gestor de hotelaria hospitalar, uma pesquisa 
qualitativa foi realizada em três hospitais do município de Niterói – RJ, comparando 
seus resultados com as informações obtidas no levantamento bibliográfico realizado 
sobre o tema. O perfil levantado junto aos gestores que atuam na área mostrou-se 
compatível com as informações colhidas nas fontes bibliográficas. Essa conclusão 
pode subsidiar a área de gestão de pessoas nas suas ações de captação e 
desenvolvimento de profissionais para o gerenciamento da hotelaria das instituições 
hospitalares. 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Gerenciamento. Hotelaria hospitalar. Perfil profissional.  
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2014. 72f. Monografia (Graduação em Tecnólogo em Hotelaria) – Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The hotel companies occupy a market sector where there is a strong demand for 
quality in the services. An increasing competitiveness in health services sector 
required the production chain improvement of the health organizations, including their 
support activities. The implementation of hotel services in health institutions is a 
consequence of these circumstances. The hospital hospitality only can perform its 
function in the organization if its manager owns an adequate profile to perform his 
functions. A research with qualitative characteristics was applied to three hospitals in 
the city of Niterói – RJ, with the objective to identify the main profile attributes of the 
hospital hospitality managers, comparing the results with the consulted bibliographic 
sources. The hospital hospitality managers profile attributes found with the research 
corresponds with the bibliographic sources evidences. This conclusion can provide 
informations to the personnel management department in its actions performed to 
select and develop hospital hospitality managers. 
 
 
 
 
 

Keywords: Management. Hospital hospitality. Professional profile. 
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INTRODUÇÃO 
 

Há mais de 30 anos, a “Era dos Serviços” já revolucionava a economia norte-

americana, conforme destacava J. W. Marriot, Jr. ao iniciar o prefácio da obra de 

Albrecht (1994). O filho do fundador da rede hoteleira Marriott frisava, naquela 

ocasião, que o grande desafio a ser enfrentado pelas organizações seria o 

atingimento e a manutenção de um padrão de qualidade à altura das expectativas 

dos clientes. 

Ao longo das últimas décadas do século XX e do início deste novo milênio, a 

“revolução dos serviços” apregoada por Karl Albrecht foi disseminada pelas 

organizações de todo o planeta, fazendo com que empresas dos cinco continentes e 

das mais diversas áreas de atuação buscassem aprimorar suas ações para poderem 

sobreviver e prosperar em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado. 

Neste contexto, nada mais natural que as organizações da área de saúde 

tivessem se inspirado nos princípios e práticas da área hoteleira, um setor 

empresarial em que, tradicionalmente, a excelência na prestação de serviços 

sempre se fez fortemente presente em função do elevado nível de demanda por 

parte de seus clientes. 

Os conceitos compreendidos pela abordagem da hotelaria hospitalar foram 

desenvolvidos, considerando a necessidade de adequação ao cenário já 

mencionado, para dotar as entidades atuantes nesse segmento de mercado de 

formas de atendimento às crescentes demandas pela qualidade dos serviços por 

parte de seus clientes. Para isso, foram aperfeiçoados métodos e procedimentos, 

tendo sido desenvolvidas técnicas para estimular a humanização (dos ambientes, 

dos sistemas etc.) e aprimorar a qualidade e a personalização dos serviços, bem 

como foram concebidas e implementadas novas formas de relacionamento dos 

clientes (não mais vistos apenas como pacientes a serem medicados) com as 

instituições de saúde e com os profissionais da área médica. 

Para sobreviver e prosperar no mercado dos serviços de saúde, as 

instituições hospitalares têm atuado cada vez mais com foco na satisfação das 

necessidades de seus clientes. Para isso, uma das oportunidades claras de 

diferenciação positiva da imagem de um hospital está na implementação de 

estratégias e ações voltadas para o aperfeiçoamento não apenas de suas atividades 

finalísticas (aquelas desenvolvidas pelos profissionais de serviços médicos e 
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correlatos), mas também de seus serviços de apoio e, mais especificamente, o 

segmento de atividades englobadas pela hotelaria hospitalar. 

Fica assim evidenciada a importância, tanto para as instituições de saúde 

quanto para seus clientes, de serem realizados estudos e pesquisas relacionados ao 

desenvolvimento da hotelaria hospitalar. 

Esperando contribuir nesse sentido foi concebido o presente trabalho, que 

espera trazer subsídios para que as instituições hospitalares possam avaliar e 

aprimorar suas práticas de captação e desenvolvimento de pessoal de nível 

gerencial para atuação na área de hotelaria hospitalar. 

A proposta do presente estudo pode ser sintetizada pela seguinte questão 

norteadora:  

Quais as principais características do perfil do profissional de gestão de 

hotelaria hospitalar? 

O objetivo geral deste estudo é pesquisar e identificar as principais 

características do perfil profissional do gestor de hotelaria das instituições 

hospitalares, na atualidade brasileira. 

Para viabilizar a consecução desse objetivo geral, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: a) elaborar o referencial teórico por meio de 

pesquisa bibliográfica de dados relacionados ao tema em pauta; b) providenciar 

levantamento das características do perfil profissional do gestor de hotelaria 

hospitalar, por meio de pesquisa qualitativa, em hospitais do município de Niterói – 

RJ; c) analisar os dados levantados, tomando por base o marco teórico do assunto, 

com o intuito de apresentar sugestões e recomendações em relação ao tema em 

pauta. 

Esta introdução destina-se à apresentação do tema e da justificativa para o 

desenvolvimento do trabalho, bem como expõe os objetivos que nortearam a 

elaboração do presente estudo, composto de sete capítulos. 

Os cinco capítulos iniciais são dedicados à apresentação do referencial 

teórico deste trabalho, com o primeiro capítulo abordando a questão da 

hospitalidade e sua importância para as organizações. O segundo capítulo trata a 

questão da saúde e do ambiente hospitalar, contendo um breve histórico das 

instituições hospitalares e tratando da influência dos fatores ambientais e da 

humanização do atendimento. O terceiro capítulo aborda a administração hospitalar 

e inclui um tópico sobre a importância da acreditação hospitalar. O quarto capítulo 
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apresenta tópicos relacionados à hotelaria hospitalar, com um histórico da atividade 

hoteleira e de sua estruturação no âmbito das organizações hospitalares. O quinto 

capítulo encerra a fundamentação teórica do trabalho com a discussão de aspectos 

relacionados à gestão de pessoas e sua aplicação às instituições de saúde, além de 

abordar especificamente a questão do perfil recomendado para o gestor da área de 

hotelaria que atua nas organizações hospitalares. 

O sexto capítulo descreve o levantamento de dados realizado, apresentando 

os aspectos metodológicos da pesquisa, sua natureza e caracterização, 

descrevendo as etapas da pesquisa e as ferramentas utilizadas (questionário e 

entrevista). 

O sétimo capítulo expõe os dados coletados e discute os resultados da 

pesquisa. Segue-se o encerramento do trabalho, com a apresentação das 

considerações finais, contendo a síntese dos resultados e sugestões para futuras 

pesquisas sobre o tema. 
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1 HOSPITALIDADE 
 

Segundo Castelli (2006, p. 2), a hospitalidade consiste “[...] na ação voluntária 

de inserir o recém-chegado em uma comunidade, possibilitando o benefício das 

prerrogativas relacionadas ao seu novo status, seja ele provisório ou definitivo”. 

Boeger (2008, p. 54), por sua vez, define hospitalidade como “[...] o ato ou 

efeito de hospedar, é a qualidade do hospedeiro, ou, ainda, bom acolhimento, 

liberalidade, amabilidade e afabilidade no modo de receber os outros". 

Camargo (2008) faz distinção entre a noção adjetiva de hospitalidade, como 

algo que se deseja que aconteça num encontro, e a noção substantiva desse termo, 

entendida como um conjunto de eventos que ocorrem sempre. No primeiro caso, 

hospitalidade seria um atributo de determinados encontros entre anfitriões e 

hóspedes, mas não necessariamente de todos os encontros. Já no segundo caso, 

“[...] seria toda forma de encontro entre alguém que recebe e alguém que é recebido, 

mesmo que aquilo que se passe nesse encontro não mereça o adjetivo hospitaleiro” 

(CAMARGO, 2008, p. 19). 

Castelli (2006, p. 2) considera que o conceito de hospitalidade, ao longo do 

tempo, “[...] foi sendo dessacralizado, tornando-se um negócio rentável na sociedade 

contemporânea, pouco restando daquela virtude altamente apreciada no passado 

longínquo”. O mesmo autor destaca ainda que, atualmente, a hospitalidade é um ato 

inerente às atividades das modernas organizações hoteleiras. 

Segundo Castelli (2006), propiciar uma hospitalidade adequada ás exigências 

dos clientes é um desafio permanente para os meios de hospedagem. Para viabilizar 

o atendimento das necessidades, dos desejos e das expectativas das pessoas, as 

empresas terão que dispor de uma estrutura física e de um atendimento 

perfeitamente sintonizados. O autor destaca ainda que todas as ações relacionadas 

ao processo de hospitalidade devem ser analisadas cuidadosamente, pois trata-se 

de um importante insumo do produto hoteleiro. 

Cuillé (1992 apud CASTELLI, 2006) destaca os seguintes princípios básicos 

que devem ser respeitados para que haja uma boa acolhida: 

a) Segurança: ao ser acolhido, o cliente deseja um abrigo seguro para nele 

repousar. 

b) Conviviabilidade: o hóspede deve receber um tratamento amável e cordial para 

sentir-se como se estivesse em sua casa. 
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c) Cuidado ininterrupto: atenção plena deve ser dada ao visitante, desde sua 

entrada (check-in) até sua saída (check-out). 

d) Coerência: o ambiente e os serviços devem ser coerentes; por exemplo, um 

ambiente sofisticado de um hotel classificado como cinco estrelas deve estar 

harmonizado com todos os serviços prestados por essa organização. 

 
Castelli (2006) enumera ainda alguns mandamentos que devem compor uma 

Carta de Hospitalidade, de acordo com Gouirand (1994 apud CASTELLI, 2006, p. 2), 

a saber: 

- a necessidade da acolhida é universal, Todos os homens necessitam uns 
dos outros; 
- a hospitalidade consiste em tratar o visitante como um amigo; 
- o sorriso é um gesto que representa o prazer em receber alguém; 
- a cortesia se manifesta por meio da boa aparência, da educação, da 
amabilidade e da presteza; 
- a melhor maneira de se acolher alguém é querer acolhê-lo. 
 

Além destes, Castelli (2005 apud CASTELLI, 2006) acrescenta outros 

indicativos para complementar a lista de Gouinrad, a saber: 

a) Assegurar a limpeza e a higiene em todos os ambientes. 

b) Manter o pessoal com postura e aparência adequadas. 

c) Fazer o hóspede sentir-se bem-vindo, com uma recepção simpática e calorosa. 

d) Tratar o cliente de forma respeitosa e personalizada. 

e) Assegurar que os serviços sejam prestados de forma simpática, amável, 

alegre, entusiástica, rápida e objetiva. 

f) Reconhecer e antecipar as necessidades, os desejos e as expectativas dos 

hóspedes. 

g) Assegurar a prestação dos serviços, na forma, nos prazos e com os preços 

previamente prometidos. 

h) Cultivar o espírito de equipe, por intermédio de um ambiente de colaboração 

entre o pessoal de todos os setores. 

i) Saber ouvir a voz do cliente. 

j) Saber recuperar-se dos erros inevitáveis. 

k) Estar bem informado para bem informar. 

l) Finalizar todo o atendimento com chave de ouro. 

 
 Castelli (2006) menciona ainda que a hospitalidade pode ser comunicada 

tanto por meio de características físicas das instalações (estilo arquitetônico, 
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paisagismo, sinalização visual etc.), quanto pelo comportamento, gestos e sinais 

transmitidos pelas pessoas, desde a recepção até a saída, incluindo cada instante 

do tratamento dado ao hóspede durante sua permanência no local. O autor 

considera importante que esses sinais de hospitalidade venham a compor a pauta 

dos treinamentos dos colaboradores, de forma a aprimorá-los na arte de bem-

acolher. 

Já Mullins (2004) destaca que a maior característica do setor da hospitalidade 

é o papel desempenhado pelas pessoas, pelo contato direto e pelas interações entre 

a equipe de trabalho e os clientes. 

Da mesma forma, Boeger (2009) acredita que, quanto mais próxima do 

cliente, mais capacitada para exercer a hospitalidade deve ser a equipe. O autor 

destaca ainda que, apesar da necessária divisão de tarefas, todos os colaboradores 

são responsáveis pela conquista de clientes e pela geração de negócios; logo, todos 

devem ser provedores de hospitalidade. 

 A prática da hospitalidade, pelo que foi exposto anteriormente, é um fator 

crítico a ser considerado por quaisquer organizações prestadoras de serviços, não 

apenas pelas empresas do segmento hoteleiro. A necessidade de ser bem acolhido 

e tratado de forma humanizada é sentida, de modo bastante evidente, pelos clientes 

das instituições de saúde, conforme será abordado a seguir.    
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2 SAÚDE E AMBIENTE HOSPITALAR 

 

De acordo com Sá Junior (2004, p. 15), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), organismo fundado em 1948, integrante da Organização das Nações 

Unidas, define saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não somente a ausência de enfermidade ou invalidez”. A referência à ausência de 

enfermidade ou invalidez é um componente essencial deste conceito de saúde, 

desde que foi superada, ainda na Antiguidade, a concepção sobrenatural de saúde e 

enfermidade. 

Sá Júnior (2004) destaca ainda que, somente no século XX, houve a 

mudança na concepção de saúde para bem-estar, além de ausência de 

enfermidade, conforme prevê a definição da OMS, permitindo superar as dicotomias 

entre corpo e mente, natural e social, saúde e enfermidade, bem como norteando o 

desenvolvimento de políticas sanitárias mais úteis e eficazes. Essa nova concepção 

permitiu ainda situar a saúde como um estado positivo que podia ser promovido, 

buscado, cultivado e aperfeiçoado.  

Segundo o Relatório Mundial da Saúde de 2010, há muitas maneiras de 

promover e manter a saúde, que é influenciada por fatores como educação, 

habitação, alimentação e emprego, fora dos limites do setor da saúde. “Reduzir as 

desigualdades nestas áreas irá reduzir as desigualdades em saúde” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010, p. XI). 

Mas o acesso adequado a cuidados de saúde (uma combinação de 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação) também é crítico, conforme destaca 

o citado relatório, acrescentando que isto só pode ser conseguido por meio de um 

sistema de assistência à saúde que permita às pessoas receber esses cuidados 

quando deles necessitarem (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010). 

 

 

2.1 A ORIGEM DOS HOSPITAIS 

 

Nos primórdios da História não havia locais específicos para o tratamento ou 

para o acolhimento de pessoas doentes. O termo hospital, atualmente associado a 

um estabelecimento responsável por abrigar pessoas para tratamento temporário de 

saúde, originou-se da palavra latina hospitalis, “[...] que significa ser hospitaleiro, que 
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poderia também ser derivado de hospes (hóspedes)” (CÂNDIDO; MORAES; VIERA, 

2004, p. 37). 

A princípio, antes do surgimento dos hospitais, os enfermos eram levados 

para locais isolados, devido ao aparecimento de moléstias repugnantes e doenças 

que deformavam os indivíduos e aterrorizavam a todos. Dessa forma foi dado o 

primeiro passo para a distinção entre pacientes e hóspedes (BOEGER, 2008). 

O nome do estabelecimento destinado a essas pessoas necessitadas surgiu 

da palavra hospitium, originando os locais conhecidos como hospícios, que 

abrigavam tanto pessoas pobres como enfermos ditos como incuráveis, ou ainda 

pessoas com sua sanidade completamente comprometida (CÂNDIDO; MORAES; 

VIERA, 2004). 

Boeger (2008) relata que o primeiro hospital a prestar assistência e realizar 

atividades básicas de restauração da saúde surgiu em Roma em 360 a.C. Devido às 

condições sócio-econômicas e culturais, bem como em função do nível de 

desenvolvimento tecnológico da época, tanto os diagnósticos quanto os tratamentos 

eram limitados, tendo ocorrido a evolução gradativa dessa instituição, até chegar às 

características específicas dos modernos hospitais, com base nos avanços da 

medicina e das demais ciências. 

Hotéis e hospitais, portanto, são atualmente instituições bastante distintas, 

embora ambas tenham surgido de uma origem comum. 

A grande diferença entre hospitais e hotéis está na finalidade dessas 

organizações. O hospital tem o objetivo de abrigar pessoas temporariamente para 

tratamento. Já o hotel recebe pessoas saudáveis para temporadas variáveis de 

hospedagem (CÂNDIDO; MORAES; VIERA, 2004). 

 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE HOSPITAL 

 

A Organização Mundial de Saúde (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 1957, p. 4) define hospital da seguinte forma: 

El hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya 
misión consiste en proporcionar a la población una asistencia 
medicosanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios 
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externos irradian hasta el ámbito familiar; el hospital es también un centro 
de formación de personal medicosanitario y de investigación biosocial

1
. 

 

Já a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS (BITTAR; QUINTO 

NETO, 2003, p. 13 apud MORAES, 2005) apresenta uma definição mais específica, 

considerando como hospitais todos os estabelecimentos de saúde que possuam 

pelo menos 5 leitos para internação de pacientes, e que assegurem um atendimento 

básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de 

admissão e assistência permanente prestada por médicos. Além disso, a definição 

da OPAS considera a existência de serviços de enfermagem e de atendimento 

terapêutico ao paciente, durante 24 horas, a disponibilidade de serviços de exames 

laboratoriais, radiológicos e de cirurgia ou parto, bem como registros médicos 

destinados a viabilizar o acompanhamento dos casos. 

 

 

2.3 AS MODERNAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

 

Os avanços tecnológicos e científicos do final do século XIX e início do século 

XX nos diversos ramos do conhecimento humano, inclusive na medicina, 

provocaram uma verdadeira revolução na função dos hospitais. Os 

estabelecimentos de saúde deixaram de ser um local onde os pobres e os doentes 

eram deixados para morrer e passaram a ser organizações voltadas para o cuidado 

e tratamento de enfermidades, com infraestrutura suficiente e atenção médica, 

buscando soluções para os problemas de saúde da comunidade em geral (CUNHA; 

RUTHES, 2007). 

A missão do hospital evoluiu e seus objetivos foram ampliados, deixando de 

ter foco apenas na cura do doente e passando a se dedicar também à prevenção e à 

manutenção da saúde, desenvolvendo pesquisa e atuando na formação de 

profissionais especializados e na divulgação de programas educativos. Assim, as 

instituições de saúde vêm se modificando, mesmo que de forma gradativa, para 

manter-se em contato mais próximo com seus clientes, tanto internos como externos 

(CÂNDIDO; MORAES; VIERA, 2004). 

                                                 
1
 O hospital é parte integrante de uma organização médica e social cuja missão consiste em 

proporcionar à população uma assistência médico-sanitária completa, tanto curativa como preventiva, 
e cujos serviços externos se estendem até o âmbito familiar; o hospital é também um centro de 
formação de pessoal médico-sanitário e de pesquisa biossocial. 
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2.4 A INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS 

 

Segundo Ribeiro (2013), sob o foco do paciente visto como cliente dos 

serviços de saúde, o ambiente hospitalar não mais pode ser o lugar em que o 

doente permanecia angustiado, enquanto hospitalizado. Nos dias atuais, as pessoas 

vivem em um mundo interativo, em que o relacionamento com outros indivíduos é 

constante, ou seja, o mundo de hoje é um grande sistema aberto. Durante o tempo 

em que uma pessoa permanece internada para tratamento de saúde, o ambiente do 

hospital é o seu mundo e, face ao contexto atual, esse ambiente não pode mais se 

mostrar restritivo e aparentar isolamento, mas deve fornecer ao cliente a sensação 

de abertura e relacionamento com o ambiente exterior. 

Conforme Dias (2006), a preocupação com o ambiente hospitalar não é uma 

novidade. No século XIX, a pioneira da enfermagem profissional, Florence 

Nightingale, já reconhecia que o ambiente tinha forte influência na restauração da 

saúde, juntamente com o auxílio da natureza.  

Em relação ao pensamento de Nightingale, afirma Graaf (1989 apud LOPES; 

SANTOS, 2010, p. 187) 

A sua teoria abrange três relações principais: ambiente com o doente, 
enfermeira com o ambiente e enfermeira com o doente. Considera o 
ambiente como o factor principal que actua sobre o doente para produzir um 
estado de doença. A enfermeira deve, por isso, ser capaz de manipular o 
ambiente em favor do doente, para que este tenha o mínimo dispêndio de 
energia possível. 
 

Nightingale (1989 apud DIAS, 2006) recomendava, entre outros cuidados: a 

circulação do ar não deve ser apenas adequada, mas agradável; a iluminação não 

pode incomodar o doente; os ruídos precisam ser suavizados; a limpeza do 

ambiente e das roupas deve ser adequada; os móveis devem apresentar boa 

aparência e precisam ser desinfetados após a saída de um doente e antes do 

recebimento de outro. 

Na visão de Dias (2006), atualmente os cuidados recomendados por 

Nightingale não são mais suficientes para satisfazer o cliente de uma instituição 

hospitalar moderna. Assim como houve a evolução dos hospitais, o nível de 

exigência dos consumidores também aumentou. Com isso, o antigo paciente deixou 

de ser passivo e submisso às ordens dos profissionais da saúde e passou a ser 

considerado como um cliente, sentindo que está no direito de exigir qualidade por 

estar pagando, de alguma forma, pelos serviços prestados. 
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E Dias (2006, p. 342) ainda destaca:  
 
No ambiente hospitalar, dor e sofrimento precisam ser reconhecidos e 
compreendidos de maneira humanizada, pois só assim o cliente percebe 
que todos no hospital têm um objetivo comum: atendê-lo e, sempre que 
possível, encantá-lo. 

 

Então, assim como o citado autor afirma, é possível concluir que o cliente de 

saúde deve receber toda a atenção possível das equipes de profissionais da 

instituição hospitalar. 

Boeger (2008) relaciona alguns fatores que não devem ser esquecidos por 

todos os envolvidos no atendimento dos pacientes, tais como um bom 

relacionamento entre médicos e pacientes, um atendimento impecável e um bom 

acolhimento por parte de todos os profissionais da organização de saúde. 

 

 

2.5 A HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

De acordo com o relato de Mezomo (2001), em 1975, foi apresentada à 

comissão organizadora de um congresso de Administração Hospitalar uma proposta 

de inclusão, na programação do evento, de uma palestra sobre "A Humanização no 

Hospital". Tal proposta, ainda que não tenha sido bem recebida pelo presidente da 

comissão, ainda assim foi aprovada, tendo sido reservados alguns minutos para que 

o tema proposto fosse tratado. E assim, pela primeira vez no Brasil, teve-se a 

oportunidade de levar o assunto àquele fórum de discussões. 

Foi a percepção de que a medicina passava por uma crise de caráter 

humanístico, segundo Goldenstein (2007), que levou à busca de alternativas para 

enfrentar essa situação, tanto por parte dos profissionais da área médica quanto 

pela sociedade leiga, bem como pelas organizações públicas de saúde.   

As propostas e os projetos formulados, conforme descreve Goldenstein 

(2007), seguiram três vertentes distintas, mas não necessariamente excludentes 

uma das outras.  

O primeiro grupo de propostas, segundo Goldenstein (2007) inclui atividades 

desenvolvidas com o objetivo de criar uma relação descontraída entre o paciente e a 

equipe médica, tornando esse relacionamento menos difícil e traumático para ambas 

as partes e, dessa forma, apressando a cura. Nesta linha de atividades lúdicas atuou 

o médico Patch Adams, usando uma fantasia de palhaço para tentar reduzir a 
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ansiedade das pessoas internadas e, seguindo seu exemplo, diversas Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) e grupos de voluntários (músicos e contadores de 

histórias, por exemplo) passaram a desenvolver atividades semelhantes nas 

organizações hospitalares. 

A segunda vertente (GOLDENSTEIN, 2007) compreende a revisão do modelo 

arquitetônico do hospital, buscando “humanizá-lo” por meio de mudanças na pintura 

de paredes, ornamentação com plantas e aquários, jardins externos, pequenas lojas 

de conveniência, salas de oração e de meditação etc. 

E na terceira vertente de iniciativas de humanização estão os projetos que 

buscam proporcionar aos pacientes e seus familiares um atendimento médico-

hospitalar menos rigoroso, a exemplo do “parto humanizado”, incluindo medidas 

como a presença dos pais na sala de parto e mudanças nos ambientes cirúrgicos 

para torná-los mais aconchegantes (GOLDENSTEIN, 2007). 

Para Mezomo (2001), a humanização do hospital não pode ser confundida 

com meras iniciativas isoladas, já que deve estar sustentada por uma política 

integrada, centrada no atendimento personalizado do doente. 

Nesta linha de pensamento, cabe destacar a iniciativa do Ministério da Saúde, 

com a formulação do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH), considerado por Goldenstein (2007) uma importante referência na busca 

de estratégias para a melhoria do contato humano, seja entre os profissionais de 

saúde e os usuários, seja desses profissionais entre si, e ainda das instituições 

hospitalares com a comunidade em que se encontram inseridas. 

Segundo o manual de apresentação do PNHAH elaborado pelo Ministério da 

Saúde (2002, p. 3 apud GOLDENSTEIN, 2007, p. 51): 

Humanizar é garantir à palavra a sua dignidade ética. [...] É pela linguagem 
que fazemos as descobertas de meios pessoais de comunicação com o 
outro. Sem isso, nos desumanizamos reciprocamente. Isto é, sem 
comunicação não há humanização. A humanização depende de nossa 
capacidade de falar e de ouvir, do diálogo com nossos semelhantes. 
Humanizar a assistência hospitalar implica dar lugar tanto à palavra do 
usuário quanto à palavra dos profissionais de saúde, de forma que possam 
fazer parte de uma rede de diálogo que promova as ações, as campanhas, 
programas e políticas assistenciais a partir da dignidade ética da palavra, do 
respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade. 

 
 

Verifica-se, portanto, que o PNAH destaca a importância da linguagem e do 

processo de comunicação como um todo, considerados como fatores críticos para a 

humanização do ambiente hospitalar. 
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Para Lottemberg (2006 apud BOEGER, 2009, p. 23): 

A humanização é fazer o cliente sentir-se acolhido, recebido, aceito, 
considerado, abrigado, amparado, protegido e respeitado no hospital, 
evitando que sua hospitalização signifique uma exclusão da sua vida diária. 
O ponto de equilíbrio do atendimento de acordo com a hospitalidade 
comercial está na equivalência entre os valores pagos pelo cliente e o 
atendimento de todas as suas expectativas.  
 

A humanização é um fator intrínseco, já que um bom atendimento e uma 

estrutura física hospitalar adequada são requisitos fundamentais para que os 

usuários dos serviços hospitalares possam amenizar a dor e o sofrimento 

provocados pelo trauma da internação (GALVÃO; PINOCHET, 2010). 

Cabe ainda destacar que “[...] de nada adiantaria a tecnologia de ponta, a 

informatização dos sistemas e o investimento em áreas físicas, se não houvesse a 

preocupação com as pessoas, com os públicos externo e interno” (CÂNDIDO; 

MORAES; VIERA, 2004, p. 50). 

Pode-se então concluir que as diretrizes de humanização devem ser 

contempladas no planejamento estratégico das instituições de saúde, devendo ser 

entendidas como fatores críticos para a sobrevivência e o desenvolvimento dessas 

organizações (GALVÃO; PINOCHET, 2010). 

Conforme abordado anteriormente, as instituições de saúde devem dedicar 

seus esforços à obtenção de um ambiente hospitalar acolhedor e hospitaleiro, além 

de empreender ações no sentido de assegurar aos clientes de saúde um tratamento 

não apenas eficiente, mas também humanizado.  

Para que as ações de melhoria do ambiente hospitalar sejam viabilizadas com 

sucesso, é essencial que as organizações de saúde sejam administradas de forma 

profissional, norteando suas operações em padrões de qualidade bem definidos. 

Esses temas serão discutidos a seguir. 
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3 A ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 

 

As organizações constituem a forma dominante de instituição da sociedade 

atual, segundo descreve Chiavenato (2008), e permeiam todos os aspectos da vida 

moderna, envolvendo a participação de numerosas pessoas. A escassez de 

recursos disponíveis faz com que as organizações tenham de enfrentar o problema 

de determinar a melhor forma de alocar seus recursos. A eficiência de uma 

organização é avaliada pelo resultado obtido com a aplicação de seus recursos na 

alternativa que ofereça o melhor retorno. 

Para Chiavenato (2008) as organizações formais correspondem a um tipo 

particular de organização, constituindo uma forma de agrupamento social 

estabelecida com o propósito de alcançar objetivos específicos. Essas organizações 

são caracterizadas por regras e regulamentos, possuindo uma estrutura hierárquica 

concebida para ordenar as relações entre seus membros. A organização formal 

possibilita a redução das incertezas características da variabilidade humana, 

decorrentes das diferenças individuais entre as pessoas, permitindo que se tire 

vantagens dos benefícios da especialização, facilitando o processo decisório e a 

implementação das decisões tomadas. 

Ainda segundo Chiavenato (2008), dentre as organizações formais destacam-

se as chamadas organizações complexas, caracterizadas pelo alto grau de 

complexidade na estrutura e processos, decorrente do grande tamanho ou da 

natureza complicada de suas operações. 

Nas organizações complexas, dentre as quais Chiavenato (2008) inclui os 

hospitais, a convergência dos esforços entre as partes integrantes da organização 

(departamentos, gerências etc.) torna-se mais difícil pela existência de inúmeras 

variáveis (como tamanho, estrutura organizacional e diferentes características 

pessoais dos participantes). 

Os hospitais, conforme relata Chiavenato (2008), geralmente são 

organizações com grandes órgãos de suporte técnico, dotados de profissionais 

altamente treinados que trabalham com relativa autonomia, de acordo com regras e 

procedimentos próprios. Em função dessas características, a estrutura torna-se 

descentralizada, na medida em que esses profissionais tomam decisões dentro de 

suas áreas de competência. Essas organizações também são dotadas de órgãos de 

suporte para assessorar os profissionais e cuidar dos assuntos administrativos. 
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A evolução da administração hospitalar está diretamente relacionada à 

história dos hospitais. No Brasil, assim como em qualquer outro país, essas 

instituições foram inicialmente dirigidas por religiosos, médicos, enfermeiros ou 

pessoas da comunidade, pois tais organizações não eram vistas como empresas, 

mas como instituições de caridade. Algumas vezes, o dirigente não conhecia a 

prática hospitalar nem as técnicas de gerenciamento, pois a sua escolha ocorria de 

forma empírica. Na prática, não existia a figura do gestor, pois a função do dirigente 

era manter a estrutura física e cuidar das despesas com os poucos recursos 

existentes (MELLO; SEIXAS, 2004). 

A administração hospitalar surgiu a partir da evolução do conceito da 

organização hospitalar, que passou a ser vista como uma empresa moderna e que, 

dessa forma, deve contar com os administradores em seu quadro de colaboradores. 

Com isso não se pretende afirmar que o hospital só deva compor seu quadro de 

gerentes com administradores hospitalares, porém o profissional que for exercer 

uma função administrativa numa dessas instituições deverá estar consciente da 

complexidade que é requerida para a prestação de serviços na área de saúde 

(MELLO; SEIXAS, 2004). 

A complexidade envolvida na gestão das instituições hospitalares está 

relacionada às particularidades dessas organizações, que resultam da combinação 

de diversas características frequentemente relacionadas aos serviços de saúde 

(KALUZNY; SHORTELL, 1988, p. 13 apud AZEVEDO, 1995, p. 36), a seguir 

relacionadas: 

a) a definição e a mensuração dos resultados são difíceis; 
b) o trabalho desenvolvido é tido como extremamente variável e mais 
complexo do que em outras organizações; 
c) a maior parte do trabalho é de natureza emergencial; 
d) o trabalho dá pouca margem a ambigüidade e erro; 
e) as atividades são altamente interdependentes, sendo necessário um alto 
grau de integração entre os diversos grupos profissionais; 
f) o trabalho requer alto nível de especialização; 
g) boa parte dos membros da organização é extremamente profissionalizada, 
e eles são mais leais à profissão do que à organização; 
h) existe pouco controle organizacional ou gerencial efetivo sobre o grupo 
mais responsável pelo trabalho: os médicos; 
i) em muitas organizações de serviços de saúde, particularmente os 
hospitais, existe dupla linha de autoridade, o que gera problemas de 
coordenação e responsabilidades. 

 
A seguir, destaca-se uma iniciativa desenvolvida com o objetivo de viabilizar o 

aprimoramento dos serviços prestados pelas instituições de saúde: a acreditação 

hospitalar. 
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3.1 A ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

 

Esperando auxiliar na melhoria do atendimento hospitalar, o governo tem 

investido no Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar desde 1995. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, p. 13): 

[...] quando da criação do Programa de Garantia e Aprimoramento da 
Qualidade em Saúde, o Ministério da Saúde vem investindo no 
desenvolvimento do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Várias 
etapas deste Programa foram cumpridas exitosamente, desde as de 
sensibilização e divulgação até as de definição das características 
específicas que este processo tomaria no Brasil, haja vista a enorme 
diversidade dos nossos hospitais e a pouca tradição de busca contínua da 
qualidade. 
 

Mezomo (2001) define certificação hospitalar como um processo de 

reconhecimento da existência de determinados padrões de qualidade nos serviços 

de saúde de uma comunidade. 

Boeger (2009, p. 141) assim define a acreditação: 

Processo pelo qual uma entidade certificadora de programas de qualidade 
avalia instituições de saúde para determinar se as mesmas atendem ao 
conjunto de requisitos definidos como necessários para melhorar a 
qualidade do cuidado com o paciente. 
 

A partir de trabalhos iniciados pela Organização Mundial de Saúde junto a 

organizações hospitalares da América Latina, a acreditação passou a ser 

considerada como um elemento estratégico para o desenvolvimento de iniciativas de 

qualidade nos serviços de saúde. Tais iniciativas buscam contribuir para a 

progressiva e planejada mudança de hábitos, a partir do estímulo aos profissionais 

dos diferentes serviços para que avaliem os pontos fortes e fracos de suas 

instituições hospitalares (KISIL; SCIESARI, 2003). 

O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2002) é utilizado como um instrumento de avaliação específico, tendo 

como objetivo aferir a qualidade assistencial da Organização Prestadora de Serviços 

Hospitalares, assegurando o enfoque sistêmico e a avaliação global da organização. 

Esse manual tem sido utilizado como principal instrumento para a avaliação da 

qualidade das instituições hospitalares que se voluntariam para participar desse 

processo de certificação, gerando um certificado de acreditação para essas 

organizações. 
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O Manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) define padrões 

estruturados de forma genérica, de acordo com três níveis – segurança e estrutura: 

nível 1; organização: nível 2; práticas de gestão de qualidade: nível 3 – de modo a 

servir de guia básico para os especialistas que deverão atuar na avaliação da 

instituição. Os padrões utilizados são os seguintes: 

a) Nível 1: o serviço, unidade ou setor deve dispor de Responsável Técnico 

habilitado, atender aos requisitos formais e técnicos de segurança para sua 

atividade e dispor de estrutura adequada para tal fim, de acordo com as normas e 

os regulamentos correspondentes. 

b) Nível 2: o serviço, unidade ou setor deve dispor de manual de normas, rotinas 

e procedimentos, documentado, atualizado e disponível, bem como protocolos 

clínicos e estatísticas básicas; deve possuir programa de educação e treinamento 

continuado, voltado para a melhoria de processos e para a prevenção de 

seqüelas e acidentes; deve apresentar evidências de integração com os outros 

serviços da Organização. 

c) Nível 3: o serviço, unidade ou setor deve dispor de sistema de aferição da 

satisfação dos clientes internos e externos; deve integrar o programa institucional 

da qualidade e produtividade, com evidências de ciclos de melhoria; deve dispor 

de sistemas de aferição de informação da organização, com dados, taxas e 

indicadores que permitam a avaliação do serviço, a comparação com referenciais 

adequados e o impacto gerado junto à comunidade. 

 
Sobre o processo de acreditação no Brasil, Campos (2006) destaca que se 

trata de uma prática relativamente recente, concluindo que, entre as vantagens 

resultantes da introdução dessa nova metodologia destinada a avaliar o hospital de 

forma sistêmica, estão as ações de aperfeiçoamento das rotinas de gerenciamento 

da instituição, bem como de melhoria da qualidade da assistência ao paciente. 

Conforme abordado anteriormente, as instituições hospitalares são 

organizações complexas, atuando num segmento de mercado cada vez mais 

competitivo, devendo oferecer o tratamento destinado à recuperação da saúde de 

seus clientes, assegurando-lhes também um ambiente hospitaleiro e humanizado. 

Para isso, a área de hotelaria hospitalar vem sendo implantada, ou melhor 

estruturada, em um número cada vez maior de instituições de saúde, sendo este o 

tema a ser tratado a seguir. 
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4 HOTELARIA HOSPITALAR 

 

A prática de hospedar pessoas apresenta antecedentes históricos longínquos. 

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade são citados frequentemente como um exemplo 

de evento em que essa prática se fazia presente. Durante o período em que 

ocorriam os Jogos, os atletas se instalavam num alojamento (denominado 

Leonidaion), os ricos e os membros das delegações se abrigavam em tendas, 

enquanto a maioria das pessoas dormia mesmo ao relento (OLIVEIRA; 

YASOSHIMA, 2002). 

No Brasil, a hotelaria teve suas primeiras evidências históricas nos relatos dos 

colonizadores portugueses, conforme descreve Duarte (2005, p. 19): 

Não havia então demanda para locais de pouso. A cidade que 
simplesmente emergia de um aglomerado de construções de taipa, com 
seus homens válidos adentrando o sertão desconhecido, era carente de 
tudo. No entanto, os historiadores registram no início do século XVII o 
aparecimento do primeiro hoteleiro oficial de São Paulo (Marcos Lopes), 
seguido poucos anos mais tarde pela cigana Francisca Rodrigues, que 
montava sua estalagem e talvez o primeiro restaurante da gastronômica 
cidade de São Paulo, que anunciava, entre outras coisas, carne, bijou e 
farinha. 
 

Portanto, desde o início da colonização portuguesa até os primeiros registros 

de iniciativas comerciais de atividades de hospedagem em São Paulo relatadas por 

Duarte, a hotelaria brasileira não havia produzido registros históricos relevantes. 

Com a chegada da família real portuguesa às terras brasileiras, relata a 

Confederação Nacional do Comércio (2005, p. 19): 

Não há dúvida de que a súbita chegada de tão numeroso contingente ao 
Rio de Janeiro, em função da transferência da corte portuguesa para a 
colônia do novo mundo, suscitou um verdadeiro “choque de demanda”, a 
partir do qual a atividade hoteleira encontraria os motivos e condições para 
surgir e se desenvolver. 

 
A hotelaria brasileira teve impulso a partir de meados do século XIX, com a 

instalação de grandes e elegantes hotéis nas principais cidades do país, tendo a 

expansão da atividade hoteleira, se intensificado depois da Segunda Guerra 

Mundial. Em 1966 foi criada a EMBRATUR e, junto com ela, o FUNGETUR (Fundo 

Geral do Turismo), destinado a atuar por meio de incentivos fiscais na implantação 

de hotéis, promovendo uma nova fase na hotelaria brasileira, principalmente no 

segmento de hotéis de luxo (ANDRADE; BRITO; JORGE, 2001). 

A hotelaria, atualmente, é uma atividade de cunho eminentemente comercial, 

existindo uma grande diversidade de meios de hospedagem, desde um simples 
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aluguel de quartos de uma residência particular (comum em cidades com grande 

afluxo de estudantes universitários oriundos de outras localidades) até luxuosos 

resorts com recursos inusitados (como o Poseidon Undersea Resorts, localizado no 

arquipélago de Fiji, que é dotado de quartos submersos, proporcionando uma visão 

panorâmica do oceano em seu entorno). 

Segundo Boeger (2008, p. 19), “Hotéis e hospitais originaram-se do mesmo 

tipo de empreendimento: albergues que abrigavam viajantes e peregrinos que 

viajavam de povoado em povoado e recebiam também enfermos [...]”.  

A origem em comum desses dois tipos de organização também pode ser 

observada pelo estudo da etimologia dessas palavras. Hospedagem remete ao latim 

hospitium, significando ainda hospitalidade (dada ou recebida). O termo 

hospitalidade, derivado do latim hospitalitas, corresponde ao ato de oferecer bom 

tratamento a quem se hospeda. Daí resultou também o vocábulo hospital, referente 

ao local onde se recebe e se dá hospedagem, que passou posteriormente a ser 

utilizado para denominar a instituição dedicada exclusivamente ao atendimento de 

pessoas enfermas (CAMPOS, 1997). 

No passado, os usuários dos serviços de saúde procuravam por um hospital 

que oferecesse atendimento médico. Posteriormente, esses clientes passaram a 

buscar também médicos competentes, tecnologia de ponta, instalações e 

equipamentos novos. Atualmente, os clientes de saúde buscam, além dos requisitos 

já mencionados, um atendimento hospitalar humanizado, incluindo serviços de 

hotelaria prestados com respeito e dedicação (TARABOULSI, 2009). 

Assim como o hotel, o hospital tem como finalidade hospedar, ainda que os 

motivos para a hospedagem dos clientes em um ou em outro caso sejam totalmente 

distintos. Para o hotel, o público alvo é aquele cuja intenção é realizar visitas a lazer 

ou mesmo viagens para participar de palestras e eventos (o turismo de negócios). Já 

a instituição de saúde tem o objetivo de atender àqueles que necessitam de 

cuidados médicos, seja por um longo ou curto período de tempo (TARABOULSI, 

2009). 

Para Boeger (2008, p. 24): 

A Hotelaria Hospitalar é a reunião de todos os serviços de apoio, que, 
associados aos serviços específicos, oferecem aos clientes conforto, 
segurança e bem-estar durante seu período de internação. 
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Ainda que não esteja totalmente estruturado e fixado nas organizações, o 

setor de hotelaria hospitalar tem como objetivo oferecer um local seguro, um 

ambiente agradável e um atendimento humanizado, visando favorecer não apenas o 

paciente, como também seus familiares e amigos.  

A atuação da hotelaria hospitalar abrange desde o atendimento prestado 

pelos profissionais da instituição até a infraestrutura do hospital, buscando acolher o 

cliente dos serviços de saúde da melhor maneira possível. Excelência no 

atendimento, conforto e comodidade são as palavras que podem ser destacadas nos 

serviços de hotelaria inseridos nos hospitais, buscando conciliar o ato de hospedar 

com a atividade fim dessas organizações. 

A estruturação do setor de hotelaria nas instituições de saúde, conforme 

Taraboulsi (2009, p. 39) pode ser sintetizada pelos seguintes organogramas: 

 

  

 

      Fonte: TARABOULSI, 2009 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma de um hospital 
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      Fonte: TARABOULSI, 2009 

 

No primeiro organograma o autor apresenta a estrutura organizacional geral 

de um hospital, incluindo a gerência de hotelaria. Já o segundo organograma 

detalha a estrutura específica da hotelaria hospitalar. 

Verifica-se, portanto, que os seguintes setores, entre outros, integram a 

estrutura de um hospital que disponha de serviços de hotelaria hospitalar: Central de 

Reservas, Recepção, Governança, Lavanderia, Nutrição e Dietética, Alimentos e 

Bebidas, Eventos e Lazer. 

A Central de Reservas é o órgão responsável pelos pedidos de internações 

“[...] provenientes das secretarias das equipes médicas, secretárias dos médicos, 

dos próprios médicos, ou da alta administração, concretizando-as em reservas 

programadas e codificadas” (TARABOULSI, 2009, p. 62). 

Na Recepção, segundo Boeger (2008), a atmosfera deverá se mostrar 

agradável, com uma decoração adequada, além de dispor de profissionais treinados 

para um acolhimento humanizado.  

 

Figura 2 – Organograma da Gerência de Hotelaria Hospitalar 
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A Governança, segundo Taraboulsi (2009), é um órgão extremamente 

importante, pois interage com praticamente todos os demais departamentos da 

instituição. Taraboulsi (2009, p. 110) acrescenta que, numa instituição de saúde, 

essa área deve seguir “[...] normas e critérios técnicos rígidos que precisam ser 

observados pela governanta para que os serviços de limpeza e higiene possam ser 

efetuados corretamente no ambiente hospitalar”. 

Para Boeger (2008) o setor de Lavanderia e Rouparia das instituições de 

saúde, normalmente, encontra-se sob a responsabilidade da governanta, 

mostrando-se bastante peculiar, se comparado com as lavanderia dos hotéis, por 

dois motivos principais: primeiro, porque possui roupas infectadas e que não podem 

ser misturadas com as outras peças; segundo, porque a lavanderia dos hospitais 

não gera receita à organização. Por esses motivos, este setor se torna um centro de 

despesas muito oneroso, sendo comum em muitos hospitais a busca pela 

terceirização desse serviço, assim como do serviço de higiene hospitalar, em busca 

de qualidade superior, flexibilidade e ganhos econômicos. 

Como cita Taraboulsi (2009), a área de Alimentos e Bebidas na hotelaria 

hospitalar tem como público alvo os familiares, acompanhantes, visitantes, bem 

como os pacientes que não possuem restrições alimentares. Já a área de Nutrição e 

Dietética presta serviços exclusivos aos enfermos que necessitam se alimentar 

segundo critérios técnicos peculiares (dietas). 

Sobre os serviços de alimentação e nutrição, Boeger (2006, p. 40) assim se 

expressa: 

O serviço de gastronomia, conhecido pelo modelo de gestão tradicional por 
Serviço de Nutrição e Dietética (SND) dentro dos hospitais pode ser 
considerado outra tendência e exigência deste “novo” consumidor de saúde. 
O modelo de gestão do hospital moderno deve compreender a importância 
desta área e a grande oportunidade de encantamento do cliente através da 
gastronomia, já que esta é uma área com o antigo paradigma de comida de 
hospital ser associada à alimentação de baixa qualidade e nenhum atrativo. 

 
Ainda segundo Boeger (2006, p. 42), “Além dos aspectos gastronômicos e 

estéticos óbvios à Gastronomia Hospitalar, a dieta do paciente pode ajudá-lo na sua 

melhor recuperação”. 

O setor de Eventos, assim como na hotelaria clássica, busca gerar receitas 

com a locação do espaço reservado para essa finalidade, todavia com linha de 

atuação diferente, pois os eventos são voltados para as atividades hospitalares 

(TARABOULSI, 2009). 
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Na hotelaria hospitalar, a área de Lazer e Entretenimento é responsável pela 

promoção de atividades como ginástica, aulas de arte, música, jogos, brincadeiras e 

salas de leitura, com o objetivo de proporcionar bem-estar aos clientes de saúde. 

(TARABOULSI, 2009). 

Sobre a hotelaria hospitalar, conclui Taraboulsi (2009, p. 28): 

O triunfo da hotelaria hospitalar está na humanização do ambiente 
hospitalar: serviços eficientes que encantam, cores suaves, plantas e jardins 
bem cuidados e, principalmente, pessoas entusiasmadas interagindo com 
os clientes de saúde, revelando de tal forma o segredo dessa nova proposta 
que é o sorriso sincero e permanente, marca registrada da satisfação e do 
amor pelo trabalho realizado. Os clientes de saúde (enfermos, familiares, 
acompanhantes, visitantes) sentem-se confiantes e motivados quando a 
solidariedade apresenta-se estampada nos semblantes de todos os 
envolvidos em seu atendimento. É a humanização, através da hotelaria, 
mudando condutas e comportamentos, tornando o hospital um espaço 
digno para os momentos difíceis de nossos clientes de saúde. 
  

Hospitais que adotam os princípios da Hotelaria se destacam e se diferenciam 

das demais instituições de saúde, procurando demonstrar que prezam o bem-estar 

do cliente logo em sua entrada. Recepção informatizada, sala de espera 

aconchegante e portas automáticas lembram, algumas vezes, o acesso aos 

shoppings centers.  

E para que os serviços oferecidos pelos hospitais se aproximem cada vez 

mais do padrão da rede hoteleira, essas organizações devem contar com uma 

equipe de profissionais sempre motivada para a excelência no atendimento, de 

forma a proporcionar conforto e comodidade a seus clientes. 

A área de hotelaria hospitalar, cuja composição e atribuições foram 

anteriormente abordadas, já é parte integrante da estrutura organizacional de uma 

expressiva parcela de instituições do segmento de saúde. Essa estruturação, para 

que produza os resultados esperados, deve ser acompanhada de esforços no 

sentido de aprimorar as práticas de gestão de pessoas dessas organizações. Esse 

tema será abordado a seguir, assim como a definição do perfil adequado para o 

gestor da equipe de hotelaria hospitalar, uma vez que sua atuação é fundamental 

para que sejam alcançados os resultados esperados. 
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5 GESTÃO DE PESSOAS NA HOTELARIA HOSPITALAR 

 

O mundo em que vivemos hoje vem sofrendo constantes mudanças, sejam 

elas tecnológicas, econômicas, culturais ou mesmo no ambiente organizacional. 

Tudo isso gera, para as organizações atuais, incertezas relacionadas ao seu 

desempenho, fazendo com que os resultados obtidos com as estratégias 

planejadas, acabem se tornando imprevisíveis (CHIAVENATO, 1999). 

 Inseridas nesse contexto de incertezas, as estruturas empresariais também 

sofrem mudanças, ora no nome, ora no espaço, outras vezes na configuração 

organizacional. Um exemplo disso é a área de Gestão de Pessoas, anteriormente 

chamada de Recursos Humanos (CHIAVENATO, 1999). 

Nos dias atuais, o termo “gestão de pessoas” tem sido mais frequentemente 

utilizado pelos autores da área de administração. Mesmo assim, ainda é possível 

encontrar menção, em algumas obras mais recentes, à expressão “administração de 

recursos humanos”.  

Para Chiavenato (1999, p. 9) a gestão de pessoas nas empresas permite que 

a colaboração de seus funcionários se torne mais eficaz “[...] para alcançar os 

objetivos organizacionais e individuais”. E para que isso aconteça, é necessário que 

as pessoas sejam tratadas como elementos básicos para a eficácia organizacional. 

 Segundo Gil (2007), o termo Administração de Recursos Humanos começou 

a ser utilizado na década de 1960, quando essa denominação substituiu as antigas 

expressões: Administração de Pessoal e Relações Industriais. A Administração de 

Recursos Humanos passou, portanto, a ser entendida como a Administração de 

Pessoal baseada em uma abordagem sistêmica, o que não significa que as 

empresas que mantinham um departamento com este nome tenham passado a 

praticar a gestão sistêmica do seu pessoal. Em alguns casos, as organizações 

adotavam essa expressão apenas para que ares de modernidade lhes fossem 

conferidos (GIL, 2007). 

Chiavenato (1999, p. 5) cita que: 

Até pouco tempo atrás, o relacionamento entre pessoas e organizações era 
considerado antagônico e conflitante. Acreditava-se que os objetivos das 
organizações — como lucro, produtividade, eficácia, maximização da 
aplicação de recursos físicos e financeiros, redução de custos — eram 
incompatíveis com os objetivos das pessoas — como melhores salários e 
benefícios, conforto no trabalho, lazer, segurança no trabalho e no emprego, 
desenvolvimento e progresso pessoal. 
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Neste ponto entrava a controvérsia centrada na terminologia da 

Administração de Recursos Humanos. Se as pessoas eram tratadas como recursos, 

precisavam ser administradas de forma que a organização pudesse obter delas o 

maior rendimento possível. E partindo desse entendimento, os empregados tendiam 

a ser considerados como parte do patrimônio da instituição.  

Os críticos dessa concepção sobre o papel dos indivíduos nas organizações 

passaram a propor que as pessoas fossem vistas como fonte de conhecimentos, 

habilidades e capacidades e, acima de tudo, como detentores do mais importante 

insumo para as organizações: a inteligência. Dessa forma, as pessoas deveriam ser 

consideradas como parceiros do negócio, formando o capital intelectual do 

empreendimento (GIL, 2007). 

 

 

5.1 GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Na concepção de Gil (2007, p. 17), Gestão de Pessoas pode ser conceituada 

como sendo “[...] a função gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam 

nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto 

individuais”. Gil acrescenta que essa expressão passou a ser utilizada no final do 

século passado, sendo similar a outras que vêm se tornando usuais, tais como 

Gestão de Talentos e Gestão de Capital Humano. 

Segundo Chiavenato (1999), a função Gestão de Pessoas é formada por seis 

processos básicos relacionados entre si: Agregar Pessoas; Aplicar Pessoas; 

Recompensar Pessoas; Desenvolver Pessoas; Manter Pessoas; Monitorar Pessoas. 

Esses processos são descritos de forma sucinta a seguir: 

a) Agregar Pessoas: tem por objetivo inserir novos indivíduos na organização, 

incluindo o recrutamento e a seleção de pessoas. 

b) Aplicar Pessoas: destina-se a definir as atribuições, orientar e acompanhar o 

desempenho das pessoas, incluindo o desenho organizacional, a definição, a 

análise e a descrição dos cargos, a orientação dos indivíduos e a avaliação do 

desempenho. 

c) Recompensar Pessoas: busca incentivar as pessoas e satisfazer suas 

necessidades individuais, incluindo recompensas, remunerações, benefícios e 

serviços sociais. 
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d) Desenvolver Pessoas: objetiva capacitar e incrementar o desenvolvimento 

profissional e pessoal, incluindo treinamento e desenvolvimento de pessoas, 

mudanças e desenvolvimento de carreiras.  

e) Manter Pessoas: destina-se a assegurar condições ambientais e psicológicas 

satisfatórias para a execução das atividades dos indivíduos, incluindo normas 

disciplinares, saúde, higiene e segurança do trabalho, qualidade de vida e 

relações sindicais. 

f) Monitorar Pessoas: seu objetivo é acompanhar e controlar as atividades das 

pessoas, assim como verificar os resultados obtidos, incluindo banco de dados e 

sistemas de informações gerenciais. 

 
Os processos anteriormente descritos têm como objetivo aprimorar a atuação 

dos indivíduos que integram a organização. Por meio da execução eficaz desses 

processos, a área de gestão de pessoas pode contribuir grandemente para que a 

organização obtenha uma vantagem competitiva perante seus concorrentes. 

Nas instituições de saúde, com o suporte da área de gestão de pessoas, a 

hotelaria hospitalar pode também ser uma fonte de vantagem competitiva para a 

organização.  

Pode-se concluir que, se o profissional de saúde estiver satisfeito com o seu 

trabalho, isso irá favorecer as ações de humanização desenvolvidas pela hotelaria 

hospitalar. Afinal, como diz Taraboulsi (2009, p. 198) “[...] pessoas bem-humoradas 

são capazes de transmitir alegria [...]”. 

 

 

5.2 GESTÃO DE PESSOAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

 

 Neste item será apresentada a contextualização da área de gestão de 

pessoas nas organizações de saúde e sua relevância para a melhoria dos 

resultados dessas instituições. 

Monteiro (2009, p. 43) afirma que: 

As Instituições de Saúde, enquanto organizações prestadoras de serviços, 
representam sistemas psicossociais, bem diferentes de outras organizações 
encarregadas da produção ou da comercialização de bens. Ao contrário do 
que ocorre nestas, os hospitais são organizações que convivem diretamente 
com problemas e dificuldades de outras pessoas, com sofrimento, dor e até 
mesmo a morte. Em consequência disto, os funcionários são de alguma 
maneira afetados, pois sentem e comprometem-se e assim, ao se envolver 
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com essa rotina diferenciada, envolvem-se, pensam, tomam decisões 
desejáveis ou indesejáveis do ponto de vista da rotina organizacional.  
As Instituições de Saúde prestam serviço direto às pessoas, e devido a isso 
necessitam de uma dinâmica diferenciada, tornando-se assim bastante 
complexa, pois, sua matéria-prima é humana, seu produto é humano, seu 
trabalho é feito principalmente por mãos humanas e seu objetivo é o bem-
estar de seres humanos. 

 
Segundo Monteiro (2009), as instituições de saúde vêm sofrendo, ao longo do 

tempo, inúmeras modificações, tanto em relação ao seu papel social quanto no que 

tange à forma de gestão dessas organizações.  

O crescente nível de exigência dos clientes, assim como a evolução dos 

conceitos de acolhimento, conforto e hotelaria, são fatores que têm obrigado os 

hospitais a realizarem grandes investimentos para se adequarem a um mercado 

cada vez mais competitivo e exigente. Diante disso, essas instituições têm sentido a 

necessidade de aprimoramento da gestão, passando a tratar os hospitais como 

empresas, com a utilização de ferramentas de gestão administrativa (MONTEIRO, 

2009). 

No entanto, ainda que exista uma preocupação das instituições hospitalares 

brasileiras com a incorporação de novas tecnologias associadas à área da 

assistência aos pacientes (medicamentos mais eficazes e novas técnicas cirúrgicas, 

por exemplo), verifica-se que poucos esforços têm sido realizados para implementar 

inovações de processo ou de gestão (ALBUQUERQUE; MALIK; QUEIROZ, 2013). 

Além disso, para Monteiro (2009), as instituições de saúde têm, muitas vezes, 

deixado a desejar em questões importantes para o fortalecimento das relações 

interpessoais, havendo necessidade de oferecer aos trabalhadores melhores 

condições para que possam aprimorar o desempenho individual e, 

consequentemente, os resultados dessas organizações.  

E Monteiro (2009) conclui que, para as instituições de saúde alcançarem 

melhores resultados, devem ser reforçadas, no planejamento de suas atividades, as 

iniciativas destinadas ao aprimoramento da área de Gestão de Pessoas, como forma 

de priorizar o bem-estar físico, psíquico e social de seus colaboradores, contribuindo 

para que sintam-se comprometidos com a missão, com os valores e com os 

objetivos de suas organizações. 
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5.3 A CULTURA ORGANIZACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

 

Abordando a questão da cultura de uma organização, Santos (2007, p. 231) 

afirma que: 

As pessoas que integram uma organização têm características individuais e 
coletivas na sua maneira de pensar e agir em sua convivência no dia-a-dia 
do trabalho. A forma como as pessoas pensam, suas condutas e símbolos 
têm um significado concreto e fazem parte da cultura organizacional. Tais 
pressupostos são encontrados em qualquer instituição, inclusive na área de 
saúde. 

 

Santos (2007) prossegue expondo que, ao longo do processo histórico, as 

mudanças sociais afetaram o desenvolvimento da cultura organizacional das 

instituições de saúde. No início da era cristã, os hospitais eram entidades 

assistenciais, de cultura religiosa, que recebiam enfermos pobres, incuráveis ou 

insanos, para serem cuidados, geralmente, por religiosos e leigos. Atualmente, o 

hospital é considerado uma instituição prestadora de serviços e, mesmo que ainda 

seja visto como uma instituição humanitária, enfrenta os mesmos problemas 

presentes nas organizações empresariais.  

Santos (2007) também destaca que a grande diferença das instituições de 

saúde em relação a outras empresas está na existência de várias culturas no 

ambiente de trabalho, em que atuam grupos de pessoas de profissões distintas e 

com objetivos diferentes. Dentre esses grupos, os médicos se destacam, pois 

formam o grupo de maior peso e prestígio no hospital. E ainda que esses 

profissionais não tenham autoridade formal sobre todo o hospital, a cultura dessas 

organizações lhes confere “poder”, considerando-os como detentores do 

conhecimento necessário para a execução da função básica do hospital: o 

atendimento ao paciente. Por conta desse contexto, nessas instituições ocorrem, às 

vezes, atritos entre os diferentes grupos de trabalhadores. Portanto, esses aspectos 

culturais são fatores importantes a serem considerados no contexto das instituições 

de saúde. 

 

 

5.4 O GESTOR DE HOTELARIA HOSPITALAR 

 

Dos seis processos básicos da função Gestão de Pessoas apontados por 

Chiavenato (1999), Agregar Pessoas é o primeiro deles, incluindo o recrutamento e 

a seleção, conforme já descrito anteriormente. 
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 Esse processo tem início, segundo Chiavenato (1994), com a compreensão e 

a definição do cargo a ser ocupado, para que se possa, a seguir, definir as 

especificações desse cargo (qualificações a serem exigidas do ocupante). Com base 

nessas especificações, são definidas as características pessoais e o perfil 

profissional que o ocupante do cargo deverá possuir. 

 Na visão de Newman (1979, p. 296): 

O tipo de pessoa que pode preencher satisfatoriamente determinada função 
é indicado pelo que se pode denominar especificação de qualificações. De 
uma maneira geral, essas especificações são de dois tipos: podem referir-
se às exigências de realização, no sentido de que estipulam o que um 
indivíduo deve ser capaz de fazer satisfatoriamente para ocupar a função, 
ou podem ser de natureza mais indireta, estabelecendo as qualidades, 
experiência e demais características julgadas necessárias para que a 
pessoa desempenhe de maneira satisfatória as atribuições do cargo. 
 

A escolha da pessoa que atuará como gestor da área de hotelaria de uma 

instituição hospitalar deve, portanto, ser precedida da formulação das especificações 

desse cargo, bem como dependerá da prévia definição das características pessoais 

e do perfil profissional que se deseja do futuro ocupante dessa posição.  

Para Taraboulsi (2009, p. 41), o gestor da área de hotelaria hospitalar é 

responsável por: 

[...] atingir resultados com pessoas e com inovação; presume-se um 
gerenciamento voltado para a criatividade, a flexibilidade e, principalmente, 
a humanização das relações cliente interno/cliente interno e cliente 

interno/cliente externo. 
 

 O gerente de hotelaria hospitalar, segundo Taraboulsi (2009), deve ter, entre 

outras, as seguintes atribuições: 

a) planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as etapas do processo de 

implantação da hotelaria hospitalar, em consonância com a cultura e a política da 

instituição; 

b) obter e desenvolver a confiança dos integrantes da alta administração do 

hospital, mantendo-os informados da evolução dos serviços de hotelaria 

hospitalar; 

c) assegurar o uso eficiente dos recursos do hospital, buscando apoio da alta 

administração, quando necessário, para viabilizar o investimento em instalações, 

contratação de pessoas qualificadas e cursos de treinamento; 

d) supervisionar os serviços de hotelaria prestados aos clientes de saúde, 

coordenando as ações da equipe, assegurando o treinamento das pessoas, 
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avaliando-as e orientado-as regularmente, para que executem com qualidade o 

atendimento ao público interno e externo; 

e) atuar no sentido de criar um ambiente de trabalho harmonioso, tanto entre os 

integrantes da equipe, quanto deles com os demais grupos de trabalhadores da 

instituição de saúde; 

f) atuar junto à área de marketing da instituição para que a proposta de hotelaria 

hospitalar possa ser divulgada a todos os interessados, com o objetivo de tornar 

conhecidos no mercado os serviços de hotelaria da instituição; 

g) atuar no sentido de obter e manter a confiança do corpo clínico nos serviços de 

hotelaria hospitalar, conscientizando-o da importância desses serviços para tornar 

o cliente de saúde receptivo ao tratamento proposto; 

h) acompanhar as tendências do mercado e a evolução dos serviços da hotelaria 

hospitalar em outras instituições; 

i) realizar pesquisas de opinião junto aos clientes de saúde, de forma a identificar 

eventuais problemas e priorizar sua solução, apresentando feedback rápido para 

o cliente de saúde. 

 
Para Boeger (2009), na descrição do cargo de gerente de hotelaria deve estar 

prevista sua atuação em todos os serviços de apoio (por exemplo, supervisionando 

o trabalho das equipes de recepção e governança e controlando os serviços 

prestados por empresas terceirizadas de lavanderia e estacionamento), bem como 

na estratégia da área em relação à missão da instituição hospitalar, assim como no 

desempenho das demais funções gerenciais de sua competência, como a gestão 

dos indicadores da área, a avaliação do desempenho das pessoas, a melhoria dos 

processos, o estabelecimento de novas rotinas de trabalho etc. 

Quanto às competências técnicas, Boeger (2009) entende que o gestor de 

hotelaria hospitalar deve possuir domínio das rotinas burocráticas de internação, 

precisa conhecer os produtos químicos de lavanderia e de higiene, os processos de 

lavagem e os métodos de cocção, bem como deve ter conhecimento das normas de 

etiqueta pessoal e social. 

Já quanto às competências comportamentais, Boeger (2009) prevê que o 

gestor de hotelaria deva ter boa apresentação pessoal, apresentar características de 

liderança e possuir capacidade de tomada de decisões. Também deverá ter um bom 

relacionamento interpessoal, ser comunicativo e ter iniciativa.  
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No que tange às habilidades necessárias para este cargo, ainda segundo 

Boeger (2009), os seguintes requisitos devem ser atendidos: comunicação oral 

clara, articulada e expressiva, tanto pessoalmente como por telefone; capacidade de 

integração, tanto dentro de sua equipe quanto de seu grupo com as demais áreas da 

instituição; compreensão de linguagem corporal; conhecimento de outros idiomas 

(inglês ou espanhol, de preferência); e capacidade de interagir de forma adequada 

com outras áreas da instituição. E quanto à hospitalidade, o gestor deve ter atitudes 

sociáveis e amigáveis, ser atencioso, empático, assertivo e preciso nas informações 

prestadas. 

Uma vez concluída a abordagem dos assuntos que constituem o marco 

teórico do tema em pauta, serão apresentadas a seguir as informações 

correspondentes à pesquisa qualitativa realizada para colher dados sobre as 

características dos profissionais que atuam na gestão da hotelaria hospitalar das 

instituições de saúde de Niterói, de forma a subsidiar a análise do tema deste 

trabalho. 
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6  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Método, segundo Vergara (1998, p. 12), “[...] é um caminho, uma forma, uma 

lógica de pensamento”. O desenvolvimento adequado de um trabalho de pesquisa 

deve se basear numa definição metodológica clara, de forma que o pesquisador 

possa estabelecer um roteiro objetivo e preciso para o atingimento do resultado final 

esperado.  

Método pode ser definido (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 83) como: 

[...] o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista. 
 

A escolha do método a ser empregado na pesquisa, portanto, corresponde à 

seleção do caminho a ser utilizado para alcançar o objetivo que foi estabelecido, 

tomando por base as condições específicas do problema a ser investigado. 

 

 

6.1 NATUREZA, CARACTERIZAÇÃO E ETAPAS DA PESQUISA 

 

 O presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa da questão 

investigada. Segundo Goldenberg (2004, p. 14), nesta abordagem: 

[...] a preocupação do pesquisador não é com a representatividade 
numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 
compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, 
de uma trajetória etc. 
 

 A delimitação geográfica do estudo ao município de Niterói foi arbitrada pelo 

autor em função da limitação de tempo e de recursos disponíveis para a elaboração 

da pesquisa, bem como considerando a representatividade de Niterói no âmbito do 

estado do Rio de Janeiro, pois o município conta com a segunda maior quantidade 

de estabelecimentos de saúde do estado, conforme demonstrado a seguir. 
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Tabela 1 – Estabelecimentos de Saúde por Município do Estado do Rio de Janeiro 

 

Município Qtd. Total 

Rio de Janeiro 4.724 

Niterói 1.557 

Campos dos Goytacazes 871 

Nova Iguaçu 711 

São Gonçalo 687 

Macaé 620 

Duque de Caxias 595 

Volta Redonda 581 

Nova Friburgo 448 

Petrópolis 392 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 

 

A pesquisa desenvolvida reveste-se de cunho exploratório, buscando 

esclarecimentos e informações que possam ampliar o conhecimento sobre o 

problema em foco. Este tipo de pesquisa se adequa ao presente estudo, face à 

carência de conhecimento sistematizado sobre o objeto pesquisado. 

A primeira etapa desta pesquisa foi o levantamento da documentação 

indireta. É a etapa “[...] realizada com intuito de recolher informações prévias sobre o 

campo de interesse” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). Engloba a pesquisa 

bibliográfica (ou de fontes secundárias) e a pesquisa documental (ou de fontes 

primárias). No presente estudo, a fase de levantamento da documentação indireta 

incluiu tanto a pesquisa bibliográfica quanto a documental. 

A segunda etapa foi a observação direta extensiva, que pode ser feita por 

meio da aplicação de questionários, formulários, medidas de opinião e técnicas 

mercadológicas (LAKATOS; MARCONI, 2003). Neste trabalho, optou-se pelo uso do 

questionário. 

A terceira etapa desta pesquisa foi a observação direta intensiva. Para isso, é 

possível utilizar duas técnicas: observação e entrevista (LAKATOS; MARCONI, 

2003). Neste estudo, foi empregada a técnica da entrevista. 
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6.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica destinou-se a viabilizar a elaboração de um 

embasamento teórico preliminar a respeito da questão investigada. Esse tipo de 

pesquisa é composto (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174) por: 

[...] toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação 
orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. 
Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. 
 

As principais fontes bibliográficas utilizadas para a fundamentação teórica 

deste trabalho foram os livros de Boeger (BOEGER, 2008 e BOEGER, 2009) e de 

Taraboulsi (TARABOULSI, 2009), que abordam de forma abrangente os aspectos 

técnicos e administrativos da hotelaria hospitalar. 

O livro “Gestão em hotelaria hospitalar” (BOEGER, 2008) apresenta aspectos 

conceituais, operacionais e inovações ligadas à temática da hotelaria hospitalar, com 

o objetivo de subsidiar a estruturação desse serviço pelos hospitais, de forma a 

integrar a hotelaria aos demais setores das organizações de saúde. Para isso, o 

autor apresenta considerações acerca de aspectos arquitetônicos, serviços criativos 

(como recreação e entretenimento) e descreve em detalhes os setores de 

atendimento, governança, nutrição e segurança. 

A obra “Hotelaria hospitalar: gestão em hospitalidade e humanização”, 

(BOEGER, 2009) aborda a hotelaria hospitalar como um conjunto organizado de 

transformações de infraestrutura, pessoas e processos. Destaca a necessidade de 

entender a percepção do cliente, levando as organizações hospitalares a se 

posicionarem como provedoras de hospitalidade e a implementarem uma proposta 

de humanização de seus serviços por intermédio da hotelaria hospitalar. 

O livro “Administração de hotelaria hospitalar: serviços aos clientes, 

humanização do atendimento, departamentalização, gerenciamento, saúde e 

turismo, hospitalidade, tecnologia de informação, psicologia hospitalar” 

(TARABOULSI, 2009) destaca a importância da hotelaria hospitalar como 

ferramenta destinada a viabilizar a humanização dos serviços, aprimorar a qualidade 

do atendimento e do relacionamento entre cliente, hospital e médico. No livro são 

abordados, entre outros temas, a caracterização atual dos clientes das instituições 
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de saúde, competências e estilos gerenciais, sistemas informatizados de gestão 

hospitalar e a relação entre a hotelaria hospitalar e a psicologia hospitalar. 

 

 

6.3 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Quanto à pesquisa documental, “[...] a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). Ainda segundo esses autores, as fontes de 

documentos, podem ser: arquivos públicos, arquivos particulares e fontes 

estatísticas. 

Neste trabalho, a fonte primária utilizada na pesquisa documental foi a base 

de dados estatísticos, coletados e armazenados eletronicamente pela Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, compondo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

De acordo com as informações registradas na página inicial do site da internet 

correspondente ao CNES: 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES é base para 
operacionalizar os Sistemas de Informações em Saúde, sendo estes 
imprescindíveis a um gerenciamento eficaz e eficiente. Propicia ao gestor o 
conhecimento da realidade da rede assistencial existente e suas 
potencialidades, visando auxiliar no planejamento em saúde, em todos os 
níveis de governo, bem como dar maior visibilidade ao controle social a ser 
exercido pela população.  
O CNES visa disponibilizar informações das atuais condições de infra-
estrutura de funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde em todas as 
esferas, ou seja, - Federal, Estadual e Municipal (BRASIL, 2014). 
 

Segundo informações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), o Cadastro 

Nacional dos Estabelecimentos de Saúde foi instituído pela Portaria MS/SAS 376, de 

03 de outubro de 2000. O cadastro contém dados dos estabelecimentos de saúde 

nos aspectos de área física, recursos humanos, equipamentos e serviços 

ambulatoriais e hospitalares, abrangendo a totalidade dos hospitais existentes no 

país, assim como a totalidade dos estabelecimentos ambulatoriais vinculados ao 

SUS e, ainda, os estabelecimentos de saúde ambulatoriais não vinculados ao SUS. 

Com base nos dados obtidos na pesquisa realizada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, foram identificadas 39 instituições hospitalares 

com internação (20 hospitais gerais e 19 hospitais especializados) no município de 

Niterói. Agrupando essas instituições pelo parâmetro “Esfera Administrativa”, temos: 
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Tabela 2 – Hospitais de Niterói por Tipo e Esfera Administrativa 

 

Esfera Administrativa 
Tipo de Hospital 

Qtd. Total 
Geral Especializado 

Privada 15 13 28 

Federal 1  1 

Estadual 2 3 5 

Municipal 2 3 5 

Qtd. total 20 19 39 
 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 

 
Os dados dos estabelecimentos de saúde pesquisados constam do Apêndice 

A deste trabalho. 

 Após a identificação dos 39 hospitais de Niterói, a etapa seguinte foi a 

realização de pesquisa telefônica junto a essas instituições para identificar quais 

contam em sua estrutura com uma área específica encarregada das atividades de 

hotelaria hospitalar ou que possuem um gestor encarregado dessas atividades. 

Foram identificados 11 hospitais com hotelaria hospitalar, correspondendo a 28% 

das instituições hospitalares de Niterói. 

 Em seguida, os 11 gestores de hotelaria desses hospitais foram consultados, 

também por telefone, sobre a possibilidade de participarem da fase de levantamento 

de dados do trabalho, por meio de resposta a questionário e posteriormente, 

agendamento de visita para realização de entrevista. 

 Dos 11 gestores consultados, 8 deles informaram poder contribuir com o 

trabalho. Destes 8 gestores, somente 2 deles disponibilizaram um horário para o 

agendamento da entrevista. 

 A seguir, por mensagem de correio eletrônico, foi encaminhado o questionário 

de pesquisa aos 8 gestores que se dispuseram a respondê-lo, entretanto, apenas 3 

gestores restituíram o questionário preenchido. Desses 3 gestores, 2 deles foram 

aqueles que concordaram com o agendamento da entrevista. 

Dessa forma, o estudo foi elaborado com base nas informações coletadas 

junto a esses três gestores, sendo que um gestor participou apenas por meio da 

resposta ao questionário e dois gestores foram entrevistados, além de também 

terem respondido o questionário. 
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6.4 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

O questionário, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201): 

[...] é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 
presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao 
informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 
pesquisado devolve-o do mesmo modo. 
Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 
natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 
tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele 
preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 

 

Lakatos e Marconi (2003, p. 204) classificam as perguntas do questionário em 

três categorias: 

a) Perguntas abertas. Também chamadas livres ou não limitadas, são as 
que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem 
própria, e emitir opiniões. [...] 
b) Perguntas fechadas ou dicotômicas. Também denominadas limitadas ou 
de alternativas fixas, são aquelas que o informante escolhe sua resposta 
entre duas opções: sim e não. [...] 
c) Perguntas de múltipla escolha. São perguntas fechadas, mas que 
apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas 
do mesmo assunto. 
 

 O questionário utilizado no presente trabalho foi composto por 10 perguntas, 

sendo uma questão fechada e nove abertas. Foi também elaborada uma carta de 

apresentação emitida pela Professora Orientadora do trabalho e uma mensagem de 

correio eletrônico para encaminhamento do questionário.  

Essa mensagem esclarecia que o levantamento de dados seria destinado a 

subsidiar um trabalho acadêmico, cujo objetivo seria a identificação das 

características dos profissionais que atuam na gestão da hotelaria hospitalar das 

instituições de saúde de Niterói, informando ainda que, no referido trabalho, não 

seriam identificados os respondentes nem suas respectivas instituições. 

Conforme já informado anteriormente, o questionário foi respondido pelos 

gestores de hotelaria de três instituições hospitalares. 

Os modelos da carta de apresentação, da mensagem de encaminhamento via 

correio eletrônico e do questionário constam do Apêndice B (Instrumentos de apoio 

à coleta de dados) deste trabalho. 
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6.5 REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Conforme descrevem Lakatos e Marconi (2003, p. 195): 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 

 
Lakatos e Marconi (2003, p. 197) classificam as entrevistas em três tipos 

principais: 

a) Padronizada ou Estruturada. É aquela em que o entrevistador segue um 
roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são pré-
determinadas. [...]. O pesquisador não é livre para adaptar suas perguntas a 
determinada situação, de alterar a ordem dos tópicos ou de fazer outras 
perguntas. 
b) Despadronizada ou não-estruturada. O entrevistador tem liberdade para 
desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É 
uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as 
perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 
conversação informal. [...] 
c) Painel. Consiste na repetição de perguntas, de tempo em tempo, às 
mesmas pessoas, a fim de estudar a evolução das opiniões em períodos 
curtos. As perguntas devem ser formuladas de maneira diversa, para que o 
entrevistado não distorça as respostas com essas repetições. 
 

 O roteiro da entrevista foi composto por 5 perguntas abertas, destinadas a 

direcionar a conversação, de forma que a entrevistadora teve liberdade para 

explorar o assunto de cada questão, estimulando o entrevistado a expressar seus 

pontos de vista e apresentar outras informações que julgasse relevantes. 

O modelo do roteiro da entrevista consta do Apêndice B (Instrumentos de 

apoio à coleta de dados) deste trabalho. 

Conforme já informado anteriormente, a entrevista foi concedida pelos 

gestores de hotelaria de duas instituições hospitalares. 

Tendo sido apresentadas as informações correspondentes à pesquisa 

qualitativa realizada para identificação das características dos profissionais que 

atuam na gestão da hotelaria hospitalar das instituições de saúde de Niterói, será 

apresentada, a seguir, a análise dos dados que foram obtidos nessa pesquisa. 
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a coleta de dados realizada na forma mencionada no capítulo anterior, 

deve-se dar prosseguimento à apresentação, análise e interpretação dos dados 

obtidos, com base no referencial teórico já exposto. 

 No presente estudo será adotada a análise qualitativa dos dados, tomando 

por base a contextualização inicial dos gestores pesquisados e das organizações a 

que pertencem, seguida do cotejamento das respostas entre si e destas com os 

parâmetros esperados, identificados na fase de pesquisa bibliográfica. Para isso, 

cada item do questionário e do roteiro da entrevista será apresentado e discutido, de 

forma a identificar semelhanças ou divergências em relação aos resultados 

esperados. 

 

 

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Antes da apresentação dos gestores pesquisados e de suas instituições, será 

exposta uma síntese dos dados estatísticos extraídos do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES – do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). 

 Com base nos dados disponíveis na data da consulta ao site do CNES na 

internet (27/03/2014), em todo o território brasileiro havia 267.642 estabelecimentos 

de saúde (consultórios, clínicas, postos de saúde, unidades de pronto socorro, 

hospitais gerais e especializados etc.), numa proporção de 713 pessoas por 

estabelecimento (considerando a população brasileira em 2010, ou seja, 

aproximadamente 191 milhões de pessoas). Os 5 estados com maior quantidade de 

estabelecimentos de saúde, em ordem decrescente, estão relacionados a seguir. 

 
Tabela 3 – Estados com maior quantidade de estabelecimentos de saúde 

 

Estado População 
(2010) 

Qtd 
Estabelec. 

Qtd. pessoas/ 
estabelec. 

São Paulo 41.262.199 63.839 646 

Minas Gerais 19.597.330 34.126 574 

Rio Grande do Sul 10.693.929 21.200 504 

Paraná 10.444.526 21.017 497 

Rio de Janeiro 15.989.929 17.177 931 
 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 

http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=35&NomeEstado=SAO%20PAULO
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=31&NomeEstado=MINAS%20GERAIS
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Municipio.asp?Estado=43&NomeEstado=RIO%20GRANDE%20DO%20SUL
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De acordo com esses dados, verifica-se que o Rio de Janeiro encontra-se na 

posição mais desfavorável dentre esses 5 estados, tanto em termos absolutos 

(quantidade de estabelecimentos) quanto em termos relativos (quantidade de 

pessoas por estabelecimento), posicionando-se inclusive acima da média nacional 

de 713 pessoas por estabelecimento, pois no Rio de Janeiro a média é de 931 

pessoas por estabelecimento. 

Ao se fazer essa mesma análise no âmbito do estado do Rio de Janeiro, 

verifica-se que, em todo o estado, havia 17.177 estabelecimentos de saúde, numa 

proporção de 931 pessoas por estabelecimento. Os 5 municípios com maior 

quantidade de estabelecimentos de saúde, em ordem decrescente, estão 

relacionados a seguir. 

 
Tabela 4 – Municípios (RJ) com maior quantidade de estabelecimentos de saúde 

 

Município População 
(2010) 

Qtd  
Estabelec. 

Qtd. pessoas/ 
estabelec. 

 Rio de Janeiro 6.320.446 4.724 1.338 

 Niterói 487.562 1.557 313 

 Campos dos Goytacazes 463.731 871 532 

 Nova Iguaçu 796.257 711 1.120 

 São Gonçalo 999.728 687 1.455 
 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 

 
Com base nesses dados, pode-se concluir que Niterói está na posição mais 

favorável, dentre esses 5 municípios, em termos relativos (quantidade de pessoas 

por estabelecimento), posicionado-se em 2º lugar em termos absolutos (quantidade 

de estabelecimentos). Com base no parâmetro relativo, Niterói posiciona-se 

inclusive bem abaixo da média nacional (Brasil: 713 pessoas por estabelecimento; 

Niterói: 313 pessoas por estabelecimento). 

Verifica-se, desta forma, que o município selecionado para o estudo destaca-

se no cenário nacional e estadual em ternos de quantidade de estabelecimentos de 

saúde, ratificando assim a representatividade da delimitação utilizada para definição 

da abrangência do estudo. 

 Considerando o compromisso expresso no questionário encaminhado aos 

gestores, posteriormente ratificado durante as entrevistas, de que seria assegurado 

o sigilo dos participantes e de suas instituições, estes serão identificados apenas 

como gestores de hotelaria A, B e C, dos hospitais A, B e C, respectivamente.  
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 O gestor A, que preencheu o questionário mas não concedeu entrevista, é do 

sexo feminino e atua na gestão da área de hotelaria da instituição A, que é um 

hospital geral, privado, com aproximadamente 30 leitos do tipo “crônico”, conforme 

dados do CNES (BRASIL, 2014). 

 O gestor B, que respondeu o questionário e concedeu entrevista, é do sexo 

feminino e atua na gestão da área de hotelaria da instituição B, que é um hospital 

geral, privado, com aproximadamente 60 leitos dos tipos “cirúrgico”, “clínico” e 

“complementar”, conforme dados do CNES (BRASIL, 2014). 

 O gestor C, que respondeu o questionário e também concedeu entrevista, é 

do sexo feminino e atua na gestão da área de hotelaria da instituição C, que é um 

hospital geral, privado, com mais de 200 leitos dos tipos “cirúrgico”, “clínico”, 

“complementar”, “obstetrícia” e “pediátrico”, conforme dados do CNES (BRASIL, 

2014). 

 Pelos dados anteriormente apresentados, verifica-se que a amostra 

pesquisada incluiu gestores de hospitais de pequena, média e grande quantidade de 

leitos, tornando a amostra mais representativa, pois traz contribuições de gestores 

que atuam sob condições diversas, portanto, com experiências profissionais também 

variadas. 

 

 

7.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DAS ENTREVISTAS 

 

 Para viabilizar a análise comparativa dos resultados, cada pergunta do 

questionário e, em seguida, cada item do roteiro da entrevista será apresentado, 

acompanhado das respostas obtidas, seguindo-se a análise pontual de cada item. 

Ao final, com base no que foi discutido em cada item, será sintetizada a avaliação 

dos resultados obtidos. 

 Na primeira pergunta, buscou-se verificar qual seria a formação acadêmica 

prevista para o ocupante da função de gestor de Hotelaria Hospitalar da Instituição 

de Saúde. 

 O Gestor A citou Administração Hospitalar, acrescentando a necessidade de 

experiência em atendimento e gestão. O Gestor B informou que seria Administração 

ou Gestão de Hotelaria. O Gestor C considerou recomendável a formação em 

Hotelaria Hospitalar. 
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 Verifica-se que houve um nível crescente de especialização no tipo de 

formação sugerido, o que pode ser interpretado como um resultado do nível 

crescente de complexidade das organizações em pauta, já que a primeira resposta 

(com o menor grau de especialização na formação) foi dada pelo gestor do hospital 

de menor porte e, da mesma forma, o maior grau de especialização foi sinalizado 

pelo gestor do hospital de maior porte. Independente disso, as respostas dadas 

podem ser consideradas compatíveis com as atribuições relacionadas pelos autores 

consultados durante a fase de fundamentação teórica, pois tanto Boeger (2009) 

quanto Taraboulsi (2009) citam atribuições compatíveis com a formação dos 

profissionais das áreas mencionadas pelos gestores consultados, sendo lógico 

supor que o nível de especialização seja maior à medida que aumenta o porte da 

organização. 

  Na segunda pergunta, foi solicitada a opinião do gestor sobre quais cursos de 

especialização ou pós-graduação seriam recomendados para capacitação do gestor 

de Hotelaria Hospitalar. 

O Gestor A citou Gestão Hospitalar e Logística. O Gestor B mencionou Gestão 

de Pessoas, Gestão de Qualidade e Gestão Hospitalar. E o Gestor C informou que 

existem muitos cursos de interesse, tendo mencionado, como exemplo, Gestão em 

Saúde, Gestão pela Qualidade Total e Gestão de Pessoas. 

As respostas dadas, também neste caso, são coerentes com as qualificações 

técnicas indicadas pelos autores consultados durante a fase de fundamentação 

teórica. 

Na terceira pergunta, buscou-se identificar quais softwares ou aplicativos de 

informática devem ser do domínio do gestor de Hotelaria Hospitalar. 

 O Gestor A registrou “Conhecimento mediano em informática” e o Gestor B 

citou o “Pacote Office”. Já o Gestor C considera necessário, no mínimo, o “Pacote 

Office” e o software Visio, tendo acrescentado que seria um diferencial conhecer 

alguns sistemas de automação, como MV, TASY, VISUAL ASA, WPD, dentre outros. 

 Nas respostas a esta pergunta, verifica-se que houve, como na primeira 

questão, um nível de exigência menor pelo Gestor A e maior por parte do Gestor C. 

Este mencionou alguns softwares de uso específico, como o Visio, destinado à 

criação de diagramas profissionais, e sistemas de gestão para instituições de saúde. 

Vale destacar a indicação dada pelo Gestor C ao conhecimento dos sistemas de 

gestão de saúde (MV, Tasy, Visual Asa e WPD). Assim como em outros tipos de 
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organização, também as instituições tendem a automatizar, cada vez mais, suas 

rotinas, portanto, o uso adequado dessas ferramentas de automação torna-se uma 

habilidade que precisa ser desenvolvida pelos gestores de hotelaria hospitalar, o que 

os autores Boeger (2009) e Taraboulsi (2009) poderiam ter destacado de forma 

explícita. 

Nas perguntas 4 e 5, o gestor foi questionado quanto à importância de se 

possuir domínio de algum idioma estrangeiro e, caso positivo, quais seriam esses 

idiomas. 

Os três gestores consideraram necessário o domínio da língua inglesa, pelo 

menos, habilidade também mencionada por Boeger (2009), que cita também o 

espanhol, Assim, as respostas dadas, também neste caso, são coerentes com as 

indicações dos autores consultados durante a fase de pesquisa bibliográfica. 

Na sexta pergunta, buscou-se verificar quais outros tipos de conhecimentos e 

habilidades seriam importantes para a capacitação profissional do gestor de 

Hotelaria Hospitalar. 

O Gestor A mencionou liderança, iniciativa, inovação, negociação, auto-

desenvolvimento, capacidade de solução de problemas e gerenciamento de equipes. 

O Gestor B citou normas ambientais, PGRSS (Plano de gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde), rouparia e lavanderia. O Gestor C informou ser necessário o 

conhecimento de técnicas de atendimento ao cliente, gerenciamento de leitos e 

características dos processos de rouparia e lavanderia, como tempo de vida útil do 

enxoval, tecidos, produtos químicos e amenities (kits de banho). Mencionou ainda ser 

fundamental a comunicação, a integração e o bom relacionamento com seus pares. 

Os gestores citaram algumas habilidades e destacaram conhecimentos 

técnicos, alguns relativos a procedimentos da área de hotelaria, como a vida útil do 

enxoval, por exemplo, bem como regulamentações específicas do setor de serviços 

de saúde, como o gerenciamento de resíduos. As normas ambientais também foram 

citadas. 

As respostas dadas correspondem a habilidades e conhecimentos técnicos já 

citados pelos autores consultados, cabendo apenas destacar a menção feita aos 

regulamentos ambientais aplicáveis à área de saúde, cujo conhecimento é 

indispensável aos gestores da área de hotelaria hospitalar, face à natureza de suas 

atividades e à atenção cada vez maior que a sociedade tem dado ao tema da 

preservação ambiental. 
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A sétima pergunta destinou-se a verificar quais setores ou atividades estão 

sob a supervisão do gestor de Hotelaria Hospitalar. 

O Gestor A citou “Recepção, Atendimento, Governança, Lavanderia, 

Rouparia, Nutrição e Dietética, Resíduo”. O Gestor B respondeu “Higiene, Rouparia, 

PGRSS, Manutenção, Lavanderia”. E o Gestor C informou ser responsável pela 

Central de Vagas, Atendimento, Rouparia, Lavanderia, Arquivo, Nutrição e Higiene. 

As respostas dadas correspondem às informações da pesquisa bibliográfica, 

cabendo apenas destacar a atividade de gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde, que os gestores A e B informaram estar sob responsabilidade da área de 

Hotelaria Hospitalar. 

A oitava pergunta solicitou a opinião do gestor sobre como se dá a aceitação 

do profissional de Hotelaria Hospitalar, e sua integração com os gestores das 

demais áreas da Organização de Saúde. 

Para o Gestor A “Todos os profissionais precisam estar integrados para que o 

paciente seja o mais beneficiado, [...] devem trabalhar por um mesmo objetivo – 

tratamento, recuperação e bem-estar dos pacientes”. 

O Gestor B respondeu: “Boa, hoje se reconhece o papel do profissional, pois 

trabalha para que a estadia do cliente possa ser a melhor possível auxiliando assim 

no seu tratamento”. 

O Gestor C informou que “Essa integração [...] é sempre muito positiva, pois o 

gestor vai contribuir para a elaboração dos processos junto aos setores assistenciais 

e dessa forma otimizar o processo e zerar o retrabalho”. 

As respostas demonstram o reconhecimento das demais áreas das instituições 

pesquisadas em relação à relevância dos serviços prestados pela área de hotelaria 

hospitalar, cuja integração com os demais gestores foi confirmada. Vale destacar que 

a capacidade de integração, tanto dentro da equipe de hotelaria quanto de seu grupo 

com as demais áreas da instituição, foi citada na bibliografia consultada como uma 

das habilidades necessárias aos gestores de hotelaria hospitalar. 

A nona pergunta procurou conhecer as contribuições do gestor de Hotelaria 

Hospitalar para a Organização de Saúde a que pertence. 

O Gestor A citou “Melhor controle financeiro, controle de desperdício, 

atendimento humanizado”. O Gestor B respondeu “Processos descritos, indicadores 

monitorados, treinamentos periódicos, planejamento de custo e redução de custo”.  
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O Gestor C destacou que a estruturação da área de hotelaria no hospital 

trouxe melhoria aos processos envolvidos, cujos resultados anteriores eram 

impactados negativamente pelo retrabalho devido à indefinição de 

responsabilidades. E acrescentou que a área poderá contribuir para a prestação de 

serviços ainda mais diferenciados, mencionando “mimos” como uma cesta de frutas, 

por exemplo, destinados a buscar superar as expectativas do cliente de saúde. 

As respostas dadas, portanto, são compatíveis com os benefícios esperados 

com a implantação e a atuação da hotelaria nas organizações hospitalares, 

conforme relatam os autores de obras da bibliografia pesquisada, em especial no 

que se refere à redução do desperdício e retrabalho, bem como em relação à 

melhoria dos processos e da imagem da instituição. 

Finalizando, a décima pergunta procurou conhecer as principais dificuldades 

enfrentadas pelo gestor de Hotelaria Hospitalar.  

 O Gestor A mencionou “Escassez de mão de obra, escassez de material, 

falta de comprometimento de funcionários e parceiros”. O Gestor B citou “Baixa 

qualificação profissional dos colaboradores; baixos salários”. Já o Gestor C relatou 

que já enfrentou dificuldades para conseguir a alocação de recursos financeiros, 

devendo a área de hotelaria demonstrar claramente “porque e para que” necessita 

dos recursos pleiteados, destacando que a Direção torna-se mais disposta a investir 

na medida em que os resultados positivos da área começam a aparecer. 

As questões apresentadas pelos gestores foram também identificadas na 

pesquisa bibliográfica, e tendem a ser superadas com o tempo e os resultados 

positivos demonstrados pela equipe de hotelaria da instituição. A carência de 

materiais adequados e de mão de obra qualificada, da mesma forma, tende a ser 

amenizada a partir do aumento da demanda e dos ganhos de escala conseguidos 

pelo mercado fornecedor, na medida em que mais instituições de saúde passam a 

investir na hotelaria hospitalar. 

 Em relação às entrevistas, segue um resumo das informações prestadas 

pelos Gestores B e C, ordenadas por item do roteiro utilizado. 

O primeiro item se referiu às qualificações gerenciais necessárias ao gestor 

de hotelaria hospitalar. 

O Gestor B respondeu que é importante o domínio da área de logística e boa 

formação em gestão de pessoas, para que o gestor obtenha sucesso. Já o Gestor C, 

além de também citar a gestão de pessoas, destacou que o conhecimento de 
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técnicas de gerenciamento da qualidade é um importante requisito para viabilizar 

ações de melhoria dos processos. 

As manifestações dos gestores reforçam as informações registradas nas 

respostas do questionário (Pergunta 2), sendo compatíveis com as indicações dos 

autores consultados durante a fase de fundamentação teórica. 

 Com o segundo item, procurou-se conhecer as qualificações pessoais que o 

gestor deve ter. 

Segundo o Gestor B, são essenciais: auto-desenvolvimento, comunicação e 

liderança. O Gestor C citou a importância da boa capacidade de comunicação, 

destacando a necessidade de expor ideias e convencer a direção a investir em um 

projeto da área; mencionou ainda a iniciativa e a capacidade de integração como 

essenciais para harmonizar a atuação da hotelaria com as ações das demais áreas 

da instituição. 

As manifestações dos gestores são compatíveis com as respostas da 

Pergunta 6 do questionário, correspondendo a habilidades já identificadas na 

bibliografia consultada. 

O terceiro item destinou-se a obter do entrevistado sua opinião sobre o que 

seria mais importante na escolha de um gestor de hotelaria hospitalar: a experiência 

ou a formação. 

O Gestor B entende que uma boa formação é importante, de preferência em 

Administração, mas considera indispensável experiência prévia em algum dos 

setores da área. 

O Gestor C entende que o gestor deveria ter formação em Hotelaria e 

também considera que é preciso obter experiência profissional antes de ocupar um 

cargo de gerência. 

As informações relativas a esse item são complementadas no item 4, a seguir 

exposto. As manifestações relativas à formação podem ser consideradas 

compatíveis com as atribuições do cargo relacionadas pelos autores consultados 

durante a fase de fundamentação teórica. 

No quarto item, buscou-se identificar a opinião do entrevistado sobre a 

importância e o tempo de experiência profissional necessário ao futuro gestor de 

hotelaria. 

O Gestor B considera indispensável experiência mínima de um ano na 

supervisão de algum dos setores da hotelaria hospitalar. 
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O Gestor C considera necessária alguma experiência profissional antes de se 

ocupar um cargo de gerência. Mesmo não tendo definido um tempo mínimo, indicou 

a supervisão da governança, pois entende que, nessa função, é possível adquirir 

uma visão geral do hospital e do relacionamento entre seus diversos setores. 

Taraboulsi (2009) também destaca a governança como um setor que precisa 

interagir com todas as outras áreas. 

No quinto e último item, o gestor foi convidado a expor os desafios enfrentados 

e as conquistas alcançadas em sua carreira na área de hotelaria hospitalar. 

O Gestor B destacou que a maior conquista, internamente, foi o 

reconhecimento da importância da hotelaria pelas demais áreas do hospital. 

Externamente, cada manifestação de elogio dos clientes de saúde em relação à 

qualidade dos serviços prestados é muito gratificante para toda a equipe.  

O Gestor C considera uma vitória a satisfação expressa pelos clientes com os 

pequenos detalhes que diferenciam o serviço prestado, além de destacar que a 

confiança manifestada pela Direção à equipe de hotelaria também pode ser 

considerada uma grande conquista. 

No quadro apresentado a seguir, encontra-se uma síntese dos resultados, 

compondo o perfil do gestor de hotelaria hospitalar, baseado nos dados coletados 

junto aos participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados da pesquisa 
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Figura 3 – Perfil do gestor de hotelaria hospitalar 
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 Concluindo a análise dos dados registrados nos questionários e coletados nas 

entrevistas, verifica-se uma grande aderência entre as ideias expostas pelos três 

gestores que participaram da pesquisa e a visão dos autores expressa na 

bibliografia consultada, cabendo apenas destacar um ponto citado pelo Gestor C: 

nas qualificações básicas da área de informática, o gestor de hotelaria hospitalar 

deve estar capacitado a utilizar os sistemas de automação de rotinas hospitalares, 

conhecidos no mercado como sistemas de gestão de saúde, uma vez que a 

tendência à crescente utilização desses sistemas pelas organizações de saúde 

sinaliza a relevância dessa qualificação para os gestores de hotelaria das 

instituições hospitalares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a questão norteadora do presente trabalho, ou seja, quais seriam 

as principais características do perfil do profissional de gestão de hotelaria 

hospitalar, o estudo realizado permite concluir, com base em pesquisa realizada 

junto a profissionais de três hospitais de Niterói, que a visão de autores consagrados 

de obras sobre o tema, apresentada no capítulo 5 deste trabalho, conforme 

registrado no item 5.4, se reflete também nas ideias expostas pelos três gestores 

consultados, o que ratifica o perfil profissional delineado nas fontes bibliográficas, 

podendo-se concluir, dessa forma, que foram atingidos os objetivos definidos para 

esse trabalho. 

Esse resultado, demonstrando a compatibilidade entre o perfil levantado junto 

a profissionais que gerenciam a área de hotelaria em hospitais de Niterói e as 

informações colhidas nas obras sobre o tema que foram consultadas para a 

realização deste estudo, pode ser utilizado como subsídio pela área de gestão de 

pessoas para o desenvolvimento de suas atividades de captação e desenvolvimento 

de profissionais para o gerenciamento da área de hotelaria das organizações 

hospitalares. 

Considera-se que, ao trazer à baila reflexões sobre o tema do perfil 

profissional dos gestores de hotelaria hospitalar, este trabalho possa vir a estimular 

outros interessados, sejam eles do meio acadêmico ou do ambiente empresarial, a 

desenvolver novos estudos e projetos com o fito de aprofundar a discussão do tema 

em pauta.  

Nesse sentido, sugere-se que, a partir dos resultados apresentados, sejam 

realizadas pesquisas quantitativas com o objetivo de definir as qualificações mais 

importantes, mapear as que são encontradas com maior frequência nos profissionais 

que atuam na gestão da hotelaria hospitalar e identificar as maiores carências a 

serem desenvolvidas. 

É oportuno destacar ainda a importância das associações de profissionais da 

área, como a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, localizada em São Paulo, 

e a Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro, fundada em 

2011, para a disseminação de conceitos e práticas e estímulo ao desenvolvimento 

de estudos e projetos de melhoria na área de gestão da hotelaria hospitalar. 
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Convém ressaltar também a importância das ações de divulgação da hotelaria 

hospitalar para a sociedade em geral, cabendo aos profissionais da área atuarem 

como estimuladores desse processo junto aos órgãos da imprensa e às entidades 

governamentais. 

Um exemplo de medida de sensibilização da sociedade para o tema foi a 

iniciativa da criação do Dia Municipal do Gestor de Hotelaria Hospitalar (SÃO 

PAULO, 2006), comemorado anualmente no dia 29 de junho, no Município de São 

Paulo, conforme Lei nº 14.177 de 28/06/2006, transcrita no Anexo A deste trabalho. 
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APÊNDICE A – DADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

 

1 – Hospitais do Município de Niterói / RJ – março de 2014 

 

Cod. 
CNES 

Tipo Estab. Estabelecimento Esfera 
Adm. 

Qtd 
Leitos 

6734014 Hosp Geral  HOSPITAL ICARAI Privada 266 

2282186 Hosp Especializ  INSTITUICAO FREDERICO LEOMIL Privada 240 

0012505 Hosp Geral  HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO Federal 220 

0012742 Hosp Especializ  CASA DE SAUDE ALFREDO NEVES LTDA Privada 210 

0012521 Hosp Geral  SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA Estadual 192 

3065634 Hosp Geral  HOSPITAL DAS CLINICAS DE NITEROI Privada 169 

0012823 Hosp Especializ  SEAP RJ HOSPITAL DE CUST E TRAT 
PSIQUIATRICO HENRIQUE ROXO 

Estadual 155 

3016501 Hosp Geral  CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA 
MARTHA 

Privada 149 

0012718 Hosp Especializ  HOSPITAL PSIQUIATRICO DE JURUJUBA Municipal 120 

0012599 Hosp Especializ  HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO Municipal 106 

0012548 Hosp Geral  HOSPITAL POLICIA MILITAR NITEROI Estadual 100 

0012513 Hosp Geral  HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY Municipal 98 

0012769 Hosp Especializ  SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO 
TORAX ARY PARREIRAS 

Estadual 91 

5237033 Hosp Geral  HOSPITAL SANTA CRUZ Privada 83 

6861873 Hosp Especializ  MATERNIDADE SAO FRANCISCO Privada 72 

3296806 Hosp Geral  SICOR RIO SERVICO INTEGRADO DO CORACAO Privada 72 

0012556 Hosp Geral  HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS Municipal 69 

3443043 Hosp Especializ  PROCORDIS Privada 68 

3594432 Hosp Geral  HOSPITAL FLUMINENSE Privada 66 

3015327 Hosp Geral  IUN Privada 66 

3013383 Hosp Geral  HOSPITAL DE CLINICAS ALAMEDA Privada 47 

3073513 Hosp Especializ  CENTROCARDIO Privada 41 

3587053 Hosp Geral  CENTRO ORTOPEDICO Privada 38 

0012610 Hosp Geral  HOSPITAL DE OLHOS SANTA BEATRIZ Privada 37 

3012476 Hosp Geral  CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA SA 

Privada 36 

7202180 Hosp Geral  PLACI Privada 30 

0012815 Hosp Especializ  SEAP RJ HOSPITAL PENAL DE NITEROI Estadual 30 

5042488 Hosp Especializ  MATERNIDADE MUNICIPAL DRA ALZIRA REIS 
VIEIRA FERREIRA 

Municipal 28 

3022080 Hosp Especializ  NEOTIN NEONATAL Privada 27 

3022838 Hosp Especializ  CLINICA INFANTIL DR ANTONIO AZIZ Privada 14 

6821529 Hosp Especializ  UTI NEONATAL ICARAI Privada 10 

3002330 Hosp Geral  CLINICA ORTOPEDICA SANTA LUCIA Privada 9 

6768172 Hosp Especializ  INFANT Privada 9 

3126234 Hosp Geral  RISKMED GESTAO DE CUSTOS ASSISTENCIAIS Privada 6 

3012395 Hosp Especializ  CLINICA LUIZ PIRES DE MELLO MATRIZ  Privada 5 

3296636 Hosp Geral  CENTRO CLINICO SANTA CRUZ  Privada 4 

3114252 Hosp Especializ  HOSPITAL DE OLHOS NITEROI Privada 3 

3094464 Hosp Especializ  INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE NITEROI LTDA  Privada 2 

3568342 Hosp Especializ  LAFER CIRURGIAS  Privada 1 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 
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2 – Hospitais de Niterói com Gestor de Hotelaria Hospitalar – abril de 2014 

 

Esfera Administrativa Possui Não Possui Não respondeu Qtd. Total 

Privada 9 9 10 28 

Federal - 1 - 1 

Estadual 1 1 3 5 

Municipal 1 3 1 5 

Qtd. total 11 14 14 39 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados coletados em pesquisa telefônica. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTOS DE APOIO À COLETA DE DADOS 

 

1 – Carta de apresentação 
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2 – Modelo de mensagem de encaminhamento do questionário 

 

 

 

 

 

 



 70 

3 – Modelo do questionário 
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4 – Modelo do roteiro de entrevista 
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ANEXO A – LEI 14.177 DE 28 DE JUNHO DE 2006 

 

 

 


	Há mais de 30 anos, a “Era dos Serviços” já revolucionava a economia norte-americana, conforme destacava J. W. Marriot, Jr. ao iniciar o prefácio da obra de Albrecht (1994). O filho do fundador da rede hoteleira Marriott frisava, naquela ocasião, que ...
	Ao longo das últimas décadas do século XX e do início deste novo milênio, a “revolução dos serviços” apregoada por Karl Albrecht foi disseminada pelas organizações de todo o planeta, fazendo com que empresas dos cinco continentes e das mais diversas á...
	Neste contexto, nada mais natural que as organizações da área de saúde tivessem se inspirado nos princípios e práticas da área hoteleira, um setor empresarial em que, tradicionalmente, a excelência na prestação de serviços sempre se fez fortemente pre...
	Os conceitos compreendidos pela abordagem da hotelaria hospitalar foram desenvolvidos, considerando a necessidade de adequação ao cenário já mencionado, para dotar as entidades atuantes nesse segmento de mercado de formas de atendimento às crescentes ...
	Para sobreviver e prosperar no mercado dos serviços de saúde, as instituições hospitalares têm atuado cada vez mais com foco na satisfação das necessidades de seus clientes. Para isso, uma das oportunidades claras de diferenciação positiva da imagem d...
	Fica assim evidenciada a importância, tanto para as instituições de saúde quanto para seus clientes, de serem realizados estudos e pesquisas relacionados ao desenvolvimento da hotelaria hospitalar.
	Esperando contribuir nesse sentido foi concebido o presente trabalho, que espera trazer subsídios para que as instituições hospitalares possam avaliar e aprimorar suas práticas de captação e desenvolvimento de pessoal de nível gerencial para atuação n...
	O objetivo geral deste estudo é pesquisar e identificar as principais características do perfil profissional do gestor de hotelaria das instituições hospitalares, na atualidade brasileira.
	Para viabilizar a consecução desse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) elaborar o referencial teórico por meio de pesquisa bibliográfica de dados relacionados ao tema em pauta; b) providenciar levantamento das caract...
	Esta introdução destina-se à apresentação do tema e da justificativa para o desenvolvimento do trabalho, bem como expõe os objetivos que nortearam a elaboração do presente estudo, composto de sete capítulos.
	Os cinco capítulos iniciais são dedicados à apresentação do referencial teórico deste trabalho, com o primeiro capítulo abordando a questão da hospitalidade e sua importância para as organizações. O segundo capítulo trata a questão da saúde e do ambie...
	O sexto capítulo descreve o levantamento de dados realizado, apresentando os aspectos metodológicos da pesquisa, sua natureza e caracterização, descrevendo as etapas da pesquisa e as ferramentas utilizadas (questionário e entrevista).
	O sétimo capítulo expõe os dados coletados e discute os resultados da pesquisa. Segue-se o encerramento do trabalho, com a apresentação das considerações finais, contendo a síntese dos resultados e sugestões para futuras pesquisas sobre o tema.
	1 HOSPITALIDADE
	2 SAÚDE E AMBIENTE HOSPITALAR
	3 A ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
	4 HOTELARIA HOSPITALAR
	5 GESTÃO DE PESSOAS NA HOTELARIA HOSPITALAR
	Considera-se que, ao trazer à baila reflexões sobre o tema do perfil profissional dos gestores de hotelaria hospitalar, este trabalho possa vir a estimular outros interessados, sejam eles do meio acadêmico ou do ambiente empresarial, a desenvolver nov...
	Nesse sentido, sugere-se que, a partir dos resultados apresentados, sejam realizadas pesquisas quantitativas com o objetivo de definir as qualificações mais importantes, mapear as que são encontradas com maior frequência nos profissionais que atuam na...
	É oportuno destacar ainda a importância das associações de profissionais da área, como a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, localizada em São Paulo, e a Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro, fundada em 2011, para a ...
	Convém ressaltar também a importância das ações de divulgação da hotelaria hospitalar para a sociedade em geral, cabendo aos profissionais da área atuarem como estimuladores desse processo junto aos órgãos da imprensa e às entidades governamentais.
	Um exemplo de medida de sensibilização da sociedade para o tema foi a iniciativa da criação do Dia Municipal do Gestor de Hotelaria Hospitalar (SÃO PAULO, 2006), comemorado anualmente no dia 29 de junho, no Município de São Paulo, conforme Lei nº 14.1...
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