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RESUMO 

 

 

WERNECK, Amanda Figueiredo.  Gestão do capital intelectual: uma análise com 
profissionais de recepção hoteleira. 2013. XX f.60 Monografia (Graduação) – 
Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 
 

O processo de globalização e o maior acesso à informação geraram um ambiente de 

alta competitividade. Frente a este novo cenário, as organizações foram levadas a 

buscar novos diferenciais para seus produtos, serviços e modelos de gestão.  Neste 

contexto, este trabalho tem como objetivo demonstrar o estado atual da aplicação do 

conceito de gestão do capital intelectual no setor de recepção de uma unidade de 

rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro. Para tal, foram aplicados questionários 

aos recepcionistas e entrevistas aos gerentes do setor. Inicialmente são 

apresentadas as inter-relações do capital intelectual, humano, estrutural e do cliente. 

Através da análise dos dados levantados e apresentados nas tabelas pode-se 

concluir que na unidade estudada a gestão do capital intelectual ainda não é 

devidamente explorada. Este fato deve-se ao crescimento deste setor no momento 

atual da cidade do Rio de Janeiro.   

 
Palavras-chave: Hotelaria; capital intelectual, capital humano, capital estrutural, 
capital do cliente. 
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ABSTRACT 
 
 

WERNECK, Amanda Figueiredo.  Intellectual capital management: an analysis with 

professional hotel reception. 2013. XX f.60 Monografia (Graduação) – Faculdade de 
Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 
 

 
 

The globalization process and the increasing access to information have created a 
highly competitive environment. Facing this new scenario, organizations were driven 
to seek new advantages for their products, services and business models. In this 
context, this paper aims to demonstrate the current status on the implementation of 
the intellectual capital management concept at the reception of a chain hotel unit in 
the Rio de Janeiro city. To this task, application forms have been applied to the 
receptionists and managers interviewed.  Initially the interrelationships between 
intellectual, human, structural and customer capital are presented. By analyzing the 
collected data presented in tables, one can concluded that the intellectual capital 
management is not properly explored yet in the studied hotel unit. This fact is due to 
the growth of this sector at the present time the city. 
 

Key-words: Hotels; intellectual capital; intellectual human; intellectual structural and 
customer. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização instrumentalizado pela troca acelerada da 

informação, que abole a distância e o tempo, vem aumentando a velocidade nas 

transformações tecnológicas, o acesso e a propagação das notícias promovendo o 

desenvolvimento das estratégias de gestão. Consequentemente, este fato tem 

mudado o comportamento das pessoas em relação as suas expectativas, enquanto 

o mercado se torna cada vez mais competitivo. A sociedade cada vez mais é 

caracterizada pela informação e pelo conhecimento. Com o avanço da tecnologia, a 

mão de obra torna-se cada vez mais qualificada, e as empresas buscam seu 

diferencial na prestação de serviços e na capacidade potencial de exposição de 

idéias de seus colaboradores de forma a aumentar a produtividade do trabalho em 

equipe e alcançar retorno financeiro. 

Para De Masi (2000) esta nova sociedade tem como principais atributos a 

globalização, o tempo livre, a “intelectualização”, a criatividade, a estética, a 

subjetividade, o dinamismo e interatividade entre pessoas através da internet, a 

qualidade, a “emotividade” e feminilidade, a desestruturação do tempo e do espaço, 

com a busca por uma melhor qualidade de vida, o carisma e o nomadismo.  

Os empreendimentos hoteleiros são exemplos destas mudanças de gestão, 

pois constituem uma verdadeira indústria de hospitalidade cujo, produto final é o 

“bem receber e acolher” e a prestação de serviços, cada vez mais qualificada devido 

a essas mudanças, que é essencial para esses empreendimentos. Algumas 

empresas vêm incentivando as idéias de seus colaboradores como forma de 

aperfeiçoar o atendimento, e gerirem esse conhecimento a fim de passá-lo para 

todos com o objetivo de aumentar a produtividade através do trabalho em equipe 

que gerará um produto final voltado ao hóspede. Através do trabalho em equipe e 

incentivo pela própria organização, o serviço final prestado será autêntico e 

diferenciado. Desta maneira, os empreendimentos hoteleiros tentam ganhar alguma 

vantagem competitiva.  

Muitos hotéis oferecem instalações modernas e confortáveis com acesso 

facilitado à tecnologia, que por muitas vezes, facilita o funcionamento de certos 
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procedimentos, funcionando como ferramenta fundamental para o conforto do 

hóspede. Porém devido a essa nova era de informação e tecnologia, as instalações 

não são mais o fator diferencial de escolha, visto que a concorrência padroniza os 

empreendimentos turísticos em alguns serviços e instalações. O mercado por sua 

vez passou a ter uma expectativa maior, devido ao acesso a informação e facilidade 

de comparar na hora da compra. Para se obter destaque é preciso ter algum 

diferencial frente ao mercado. No caso do mercado hoteleiro mais competitivo, 

muitas vezes utilizam-se da qualidade no atendimento e da hospitalidade como esse 

novo diferencial. Primordialmente, a hospitalidade está interligada ao bom 

atendimento e é fator essencial para todo o funcionamento de um empreendimento 

hoteleiro, precisando assim ser bem administrada. 

Para obter-se como produto final a qualidade no serviço, é preciso que se 

administre o Capital humano da empresa, este são todos os trabalhadores que 

agregam valor a ela, pois é através deles que a imagem do hotel é passada. Assim  

presta-se o serviço direta ou indiretamente ao hóspede, que exige cada vez mais a 

qualificação deste profissional. Cabe a gestão estruturar o conhecimento deste 

profissional, tendo em vista que cada um tem potencial de agregar valor com suas 

idéias. Como exemplo pode-se citar as práticas realizadas na recepção de um hotel, 

onde a troca de experiências culturais exige que o colaborador tenha uma grande 

flexibilidade perante as diferentes situações cotidianas. Neste mercado é preciso que 

o profissional se qualifique e exercite certas competências técnicas e intelectuais, 

por isso é preciso também conhecer bem as práticas e rotinas no ambiente de 

trabalho e traçar o perfil que melhor se adeque. 

Para a empresa conquistar seus objetivos de produtividade o perfil deste 

colaborador precisa ser adequado as funções que possui. Seu aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de competências, muitas vezes são adquiridos pela maneira com 

que as empresas gerenciam seu conhecimento. 

Na obra de Edvinsson e Malone  “Capital Intelectual: descobrindo o valor real 

de sua empresa pela sua identificação de seus valores internos”, citam que: 
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Atualmente a competitividade entre as organizações traz à tona a 
necessidade da utilização máxima da capacidade de inovação dos seus 
funcionários, aproveitando suas habilidades e conhecimentos, 
transformando assim suas competências num novo patrimônio para a 
organização, o que se pode denominar capital intelectual. (EDVILSON; 
MALONE, 1998, P. 45) 

 

Para estes autores o capital intelectual é um bem imaterial, mas essencial 

para uma boa gestão que gera benefícios através de um ambiente de trabalho mais 

produtivo. 

Devido ao aumento dos profissionais no setor hoteleiro e dos investimentos 

na área, observa-se que a demanda é maior que a oferta de profissionais 

qualificados, sendo assim necessário o seu aprimoramento – capacitação – para um 

melhor desempenho do setor. As empresas buscam, como forma de uma gestão 

mais eficiente, prestar melhores serviços para seus clientes. 

O diferencial está muitas vezes nos seus funcionários, investindo em seu 

capital intelectual, que é um conceito estudado como nova forma de gestão, a fim de 

aumentar o conhecimento organizacional da empresa para estar à frente da 

concorrência. Assim levanta-se a seguinte questão norteadora: 

De que maneira o capital intelectual é gerido na recepção de um hotel? 

A ascensão que o setor obteve nas últimas décadas se faz a partir de um 

melhor entendimento do fenômeno que é o turismo, e formação para os profissionais 

nas áreas – turismo e hotelaria –, ainda que não supra a demanda das empresas. É 

essencial uma pesquisa para compreender o comportamento da gestão de 

empreendimentos hoteleiros através do perfil do modelo de gestão usado, visto que 

não há muitos estudos na área. Exige-se assim um profissional mais qualificado e 

flexível, sendo a hotelaria uma experiência que envolve a administração de diversos 

setores interligados e o contato com diversas culturas diariamente. Visto também 

essas mudanças que a hotelaria brasileira tem passado nas últimas décadas com a 

entrada de redes internacionais e o crescimento econômico do país, é importante um 

estudo que trace a práticas utilizadas para desenvolver o capital intelectual dos 

colaboradores na recepção como forma de um melhor atendimento e produtividade. 
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Este estudo tem como objetivo geral entender como a gestão do capital 

intelectual é exercida em um empreendimento hoteleiro, baseado exclusivamente no 

setor de recepção, uma vez que os profissionais apresentam contato direto com os 

hóspedes. Para tal, necessita-se caracterizar o perfil destes profissionais e conhecer 

as práticas adotadas para o aproveitamento deste capital intelectual, sua motivação 

e o nível de aproveitamento de sua expertise, além dos meios que estruturam o 

setor e, como é revertido esse serviço aos clientes. 

Os objetivos específicos são: 

1) Conceituar bibliograficamente o Capital Intelectual na gestão de 

empreendimentos hoteleiros. 

2) Descrever as práticas exercidas no ambiente de trabalho no setor de 

recepção. 

O embasamento teórico deste trabalho baseou-se no estudo “Capital 

Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas” de Stewart (1998), onde é 

possível ter um melhor entendimento do Capital intelectual. Neste trabalho foram 

avaliadas as transformações econômicas e estruturais na sociedade, através das 

práticas trabalhistas e a forma que se enxerga o funcionário e as relações que uma 

empresa possui. O Capital Intelectual é retratado em uma visão ampla analisando 

seus ativos mais importantes: o Capital humano, Capital estrutural e o Capital de 

cliente (e fornecedores), tendo suas definições e conceitos com base em empresas 

reais e estudos feitos acerca deste assunto. 

Através do: “Perfil dos recursos humanos em hospedagem em cidades do 

interior de São Paulo” Rodrigues et. al (2005), traçaram o perfil do profissional de 

hotelaria de níveis gerenciais e operacionais, buscando saber suas motivações no 

ambiente de trabalho, para se entender o ambiente do setor de recepção que possui 

contato direto com o hóspede. O estudo explica através dos novos comportamentos 

de mercado e gestão, o perfil que se exige em empresas de hospitalidade. A Era do 

conhecimento e informação é citado como explicação para a gestão do 

conhecimento, onde que classifica a sociedade como pós-industrial. Através desse 

contexto é possível avaliar o profissional do turismo e hotelaria que são um reflexo 

das mudanças na maneira das empresas enxergarem estes no mercado de trabalho, 
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e junto a um questionário foi possível avaliar o perfil dos profissionais de acordo com 

seus comportamentos e conhecimentos. 

Kanaane e Guitierrez (2006) que desenvolveram um estudo exploratório 

sobre a Gestão do Conhecimento de dois hotéis e comparam, junto a observação de 

como é gerido o Capital Intelectual de seus colaboradores, através de questionários 

sobre motivação.. Os autores buscam compreender a motivação no ambiente 

hoteleiro como fator essencial de gestão a partir do capital estrutural. A pesquisa 

realizada em duas redes de hotéis em São Paulo buscou reconhecer os 

comportamentos derivados da gestão do capital intelectual de seus profissionais, e 

avaliar assim se estava sendo utilizada e reconhecida pelos colaboradores. Deste 

modo, é possível fazer na neste estudo uma observação, a cerca da motivação e 

como é gerido o capital intelectual no setor de recepção. 

Com base em: “Uma abordagem da Avaliação do Capital Intelectual” de Cogo 

(2008) foi possível comparar as visões dos principais profissionais na área de 

administração que gerenciam o Capital Intelectual em suas empresas, dando assim 

base teórica para se conceituar o Capital Intelectual. Através do texto é possível 

também levantar a questão sobre a importância de se gerenciar o Capital Intelectual 

através de seus ativos intangíveis: de pessoas, estruturas, cliente e fornecedores, 

buscando uma forma de mensurá-lo, pois ganha a atenção de contadores e 

economistas como forma de se extrair mais através de bens intangíveis e gerenciá-

los. 

A estruturação desta monografia se apresenta dividida em capítulos, estando 

o capítulo 1 dedicado a apresentar de forma mais consistente o conceito de capital 

intelectual bem como as práticas de gestão aplicadas a este bem imaterial pelas 

empresas. No capítulo 2 apresenta-se a metodologia adotada para se alcançar os 

objetivos estabelecidos neste trabalho, fazendo uso de formulários para extração de 

informações qualitativas e quantitativas, a fim de compreender o capital humano, 

estrutural e do cliente que compõem o capital intelectual, para desta forma 

caracterizar o Capital Intelectual. Para maior entendimento e clareza dos 

procedimentos metodológicos será realizado ainda neste capítulo a análise e 

discussão dos resultados obtidos. Enquanto, as considerações finais serão 

apresentadas no capítulo 3, que é seguido das referências bibliográficas e anexo.  
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1 CONCEITO DO CAPITAL INTELECTUAL APLICADO NA GESTÃO DE 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 

 

Este capítulo tem como objetivo definir o conceito de Capital Intelectual tendo 

em vista que a hotelaria busca seu diferencial baseado na hospitalidade, e o capital 

intelectual, por sua vez, busca administrar bens intangíveis, que estão diretamente 

presentes na prestação de serviços que é essencial à hotelaria. Frente ao 

desenvolvimento da tecnologia e novas formas de trabalho, a gestão do Capital 

Intelectual pode ser adotado pelo mercado hoteleiro como forma de tornar a 

administração dos empreendimentos hoteleiros adaptados para a concorrência e 

crescimento da área. 

O Capital Intelectual consiste em uma gestão mais eficiente, pois extrai o 

maior conhecimento organizacional da empresa através de seus ativos1 que no caso 

da gestão do Capital Intelectual possui medidas para melhorar a produtividade do 

trabalho de seus colaboradores, o controle através de estruturas da empresa e a 

satisfação de seus clientes finais e fornecedores. Sendo assim, o Capital Intelectual 

é um estudo a cerca de toda a organização, atendendo as mudanças que a hotelaria 

passou e passará com seu crescimento do setor, através de uma administração 

mais eficiente. 

 

1.1  ERA DO CONHECIMENTO E SEUS ATIVOS 

 

Para se entender o que é o Capital Intelectual, as maneiras como ele se 

manifesta, é preciso entender as mudanças sofridas nas formas de produções 

anteriores. Stewart (1998) cita que o conhecimento assumiu um papel dominante 

tornando-se um recurso econômico proeminente, mais importante que a matéria-

prima; mais importante, muitas vezes, que o dinheiro. O funcionário passou a ser um 

trabalhador do conhecimento, não tendo mais o papel fundamentalmente 

                                                 
1
 Ativos caracterizam-se como agentes controlados por uma entidade que geram benefícios 

presentes ou futuros 
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operacional. De acordo com Granstrand (1999) cada vez mais produtos e serviços 

vêm agregados de conhecimento científico e tecnológico; empresas têm se tornado 

mais dependentes de competências de diversos tipos e sempre baseadas, em 

conhecimento. 

Assim é possível observar que o conhecimento está presente em todo o 

processo até seu produto final, podendo ser um produto tangível ou intangível como 

a prestação de um serviço. A elaboração para um produto vem interligada ao 

conhecimento, cientifico e tecnológico como descreve Granstrand (1999), e para a 

prestação de serviços como cita Stewart (1998) o trabalhador possui um valor 

agregado (seu conhecimento), que não poderá ser substituído, mesmo que seu 

cargo seja operacional. 

Para Granstrand (1999) este momento é denominado de sociedade da 

informação, já para Stewart (1998) este momento é compreendido de Era da 

Informação. Ambos mostram que o acesso informação, os avanços tecnológicos 

influenciam no comportamento de gestão, mostrando a transição para uma 

sociedade baseada principalmente, em conhecimento científico e tecnológico, e 

onde as fontes fundamentais de riqueza são o conhecimento e a comunicação, e 

não os recursos naturais ou o trabalho físico. Deste modo, pode-se utilizar a 

hotelaria como exemplo dessas mudanças, pois nesta houve um grande impacto 

devido à globalização, informatização, e a oferta de um produto intangível (prestação 

de serviço) que estão relacionadas. 

Para Go (2001), três grandes fatores da sociedade têm implicações no setor 

de turismo a globalização, a inovação e a profissionalização. Na década de 80, 

mudanças profundas ocorreram no setor de turismo, com o ingresso de novos 

consumidores, novas tecnologias, novas formas de produção, novos estilos de 

gestão e novas condições de entorno, reconhecendo a importância do 

conhecimento, o que não costumava ser avaliado. 

As máquinas também tiveram papel modificado. De acordo com Stewart 

(1998) a máquina trabalha para o homem. Portanto, a ascensão dos computadores 

em vez de desumanizar as pessoas, está “forçando as máquinas a se adaptarem a 



 
 

16 

 

nossa humanidade”. Nos hotéis os procedimentos realizados em um Check in2 são 

mais eficazes e em menos tempo devido ao “sistema operacional” utilizado pela 

empresa. O Opera PMS3 (MICROS Systems, Inc.) pode ser personalizado por cada 

empresa que o utiliza, para se adequar à maneira que cada hotel prefere que seja o 

procedimento, adequando a sua visão. 

O papel do trabalhador, por sua vez, era essencialmente operacional. 

Gradualmente ele pôde utilizar seu conhecimento e experiência como forma de 

melhorar a produtividade, tendo suas ideias aproveitadas. Como exemplo da 

importância do conhecimento Stewart (1998) cita que o funcionário deve ser 

incentivado a se qualificar, visto que as empresas usam a qualificação como 

justificativa de salários mais altos, com uma diferença notável em relação a cargos 

operacionais. Nos hotéis é possível verificar essa diferença, nos salários, a partir dos 

pontos que cada funcionário possui. Nos hotéis o salário pode ser fixo ou o 

funcionário pode receber salário inferior fixo acrescido de pontos, onde a 

administração do hotel estabelece quantos pontos cada cargo irá receber. Em todos 

os serviços e produtos consumidos pelos hóspedes no empreendimento hoteleiro há 

uma taxa de serviço de 10% sobre o valor do produto/serviço. No total de um mês 

toda a taxa de serviço é divida proporcionalmente pelo número total de pontos de 

todos os funcionários e assim é dado o valor unitário para o ponto do mês, e cada 

funcionário recebe X vezes o valor do ponto, de acordo com quantos pontos possui. 

Por meio da observação empírica realizada nas experiências profissionais da autora 

em três estabelecimentos localizados na Zonal Sul do Rio os valores aproximados 

para os pontos variam de R$150,00 a R$300,00, os quais variam de acordo com a 

ocupação e venda dos produtos e serviços do hotel, podendo variar os pontos de 2 a 

15 acrescidos nos salários, que também variam de acordo com o cargo que o 

funcionário ocupa. 

O papel de quem gerencia, também, mudou e a ascensão do trabalhador do 

conhecimento altera fundamentalmente a natureza do trabalho e a gerência. Os 

gerentes atuam como guardiões protegendo e cuidando dos ativos de uma empresa; 

quando os ativos são intelectuais, o trabalho do gerente se modifica (STEWART, 

                                                 
2
 Check in é o procedimento efetuado na chegada do hóspede. 

3
 Opera PMS é um pacote de software instalado nos computadores que auxilia a organização de 

dados e realiza procedimentos para cada setor em diferentes áreas do hotel. 
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1998, p. 44). O papel do gerente não se baseia nos ativos físicos com resultados 

financeiros e, sim, por passar valores e gerenciar uma equipe para se aproveitar a 

capacidade máxima de cada um, enxergando cada funcionário como único (sem 

facilidade de ser substituído por outro) produzindo mais com mais qualidade de 

serviço. 

A mudança no papel da gerência se dá, visto que o trabalhador tem uma 

participação cada vez maior no conhecimento dos valores agregado à empresa, 

onde é avaliado pela maneira que irá desenvolver a tarefa, irá gerir os 

equipamentos, podendo produzir mais através de ideias e difundindo-as no ambiente 

de trabalho, se tornando assim um ativo da empresa. De acordo com Granstrand 

(1999) uma parcela crescente da atividade econômica atual consiste na troca de 

conhecimentos, informações e serviços, e percebe-se que a lucratividade corporativa 

é impulsionada muito mais pelas capacidades organizacionais, pelas possibilidades 

de produção e de geração de idéias inovadoras, ou seja, pela conjugação de fatores 

intangíveis, do que pelo controle de recursos físicos. Por isso, quando o funcionário 

trabalha em um ambiente onde é incentivado a produzir idéias pode desenvolver 

atividades novas ou propor soluções, a partir da observação de práticas 

desenvolvidas no trabalho cotidianamente, junto ao seu conhecimento de outras 

experiências, que possam ser bem aproveitadas pela empresa. Desta forma o 

retorno pode ser a otimização do tempo ou a melhoria nas práticas de trabalho. Este 

é um exemplo em que o conhecimento vira um ativo. 

Assim o papel do gerente, passa a ser de incentivar e transformar esse 

conhecimento em ativos da empresa, e não somente delegar tarefas e cobrar 

resultados. Para trabalhar com ativos intelectuais o gerente irá “liderar” passando 

valores e, assegurando assim o trabalho proativo e em equipe, de acordo com as 

normas e missão da empresa, obtendo bons resultados, transformando o 

conhecimento que é um material para um ativo, onde mesmo com o desligamento do 

funcionário o ativo continuará na empresa. 

Os materiais intangíveis que precisam ser administrados não são somente as 

idéias aproveitadas de colaboradores, eles estão presentes em toda a organização e 

caracterizam o Capital Intelectual, pois se tornam ativos.  Granstrand (1999) mostra 



 
 

18 

 

os ativos intangíveis por área ou aspecto das organizações que fazem parte do 

Capital Intelectual que estão separados por categorias de valores (Quadro 1). 

 

Quadro 1 

Ativos intangíveis por área ou aspecto 
Marketing e Clientes 
Marcas registradas, nomes, logomarcas, 
bancos de dados de clientes. 

Direitos autorais 
Direitos exclusivos e proteções sobre 
trabalhos comerciais, intelectuais, 
artísticos. 

Engenharia e produção 
Desenho industrial, patentes de produtos, 
know-how técnico. 

Direitos contratuais 
Acordos de distribuição, direitos de 
licenciamentos e franquia, licenças de 
operação, contratos de emprego. 

Recursos Humanos 
Força de trabalho organizada e treinada, 
planos de cargos e salários. 

Localização 
Direitos de passagem, licenças, aluguéis, 
documentos e variâncias de zoneamento, 
direitos de utilização (ar, águas, 
perfurações, mineração. 

Finanças 
Sistemas de planejamento e divulgação, 
relacionamentos com acionistas e com a 
comunidade financeira. 

Processamento de dados 
Softwares de sistemas, aplicações de 
operação comercial, automação do 
escritório, treinamentos. 

Fonte: Really e Schweihs (1999, p. 32) 

 

Para explicar o valor desses ativos Edvinsson e Malone (1998) explicam que 

a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil da organização, consiste no 

Capital Intelectual, sendo os ativos da tabela a cima alguns exemplos. 

 Essa definição foi contestada por Gu e Lev (apud GOMES, 2003, p. 44), 

quando afirmam que: 

 

A tentativa de estimar o valor desses elementos através da diferença entre o 

valor de mercado da empresa e o seu valor contábil não é satisfatória, 

porque não leva em consideração os erros de precificação do mercado, e 

que os valores históricos dos ativos no balanço patrimonial não refletem 

seus valores correntes. 
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Como pode-se analisar, para se chegar a um valor de mercado é preciso que 

não haja nenhum erro quanto a precificação, o que não se é possível pois somente o 

fato de se precificar um bem intangível já é passível de erro, e por outro ponto o 

valor de acordo com o tempo, em relação da moeda e outras variáveis, muda, não 

podendo assim ser inalterado, logo não seria possível comparar e analisar aos 

valores anteriores. 

Stewart (1998, p. 53) acrescenta: 

É preciso que ele (capital intelectual) seja definido funcionalmente, 
devido ainda à dificuldade de avaliá-lo e informar o custo gerado na sua 
manutenção ao se gerenciá-lo e seu aproveitamento [...] a contabilidade 
pode informar o tamanho da folha de pagamento, mas não pode lhe 
informar o custo de substituição das habilidades dos funcionários, menos 
ainda se estão sofrendo valorização ou depreciação. O diretor de recursos 
humanos pode saber quanto à empresa gasta com treinamento formal, mas 
não sabe quanto de aprendizado o treinamento realmente gerou. 

 Stewart (1998) também não admite avaliar com um valor de mercado o capital 

intelectual, sendo assim exemplifica fatores dentro do Capital intelectual que se 

fazem difíceis de ser precificado devido a sua intangibilidade. 

 

1.2  DEFINIÇÃO DE CAPITAL INTELECTUAL 

 

Como forma de definir funcionalmente o Capital Intelectual, ainda a cerca de 

seu valor Stewart (1998, p.51) define: 

 

Quando o mercado de ações avalia empresas em três, quatro ou dez vezes mais 
que o valor contábil de seus ativos, está contando uma verdade simples, porém 
profunda: os ativos físicos de uma empresa baseada no conhecimento contribuem 
muito menos para o valor de seu produto (ou serviço) final do que os ativos 
intangíveis – os talentos de seus funcionários, a eficácia de seus sistemas 
gerenciais, o caráter de seus relacionamentos com os clientes, que, juntos, 
constituem seu capital intelectual. 

 

Stewart (1998) atenta que nem todo material intelectual é um ativo, somente o 

que foi capturado, formalizado e alavancado para que vire um bem. Entretanto, para 
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Edvilson e Malone (1988, p.19) o Capital Intelectual: “é um capital não financeiro que 

representa a lacuna oculta entre o valor de mercado e o valor contábil. Sendo, 

portanto, a soma do Capital Humano e do Capital Estrutural”.  Edvilson e Malone 

(1998) acrescentam que o Capital Intelectual é um passivo e não um ativo, visto 

como um valor agregado à empresa, sendo um compartilhamento de idéias ou um 

empréstimo por parte de colaboradores e clientes, que por fim gera fonte de capital. 

Para Karsten (2003, p.3): 

O Capital Humano corresponde a toda a capacidade, conhecimento, 
habilidade e experiência individuais dos empregados de uma organização 
para realizar as tarefas. Já o Capital Estrutural é formado pela infra-
estrutura que apóia o capital humano, ou seja, tudo o que permanece na 
empresa quando os empregados vão para casa. 

 

Já Edvilson e Malone (1998) compreendem o Capital do cliente e 

fornecedores como parte do Capital Estrutural. 

Avaliando as definições com base no Stewart (1998) é possível avaliar as 

importâncias do capital humana sendo a fonte de inovação e renovação, através de 

um brainstorming· em um laboratório ou de novas dicas no caderno de anotações do 

representante de vendas. 

Onde o capital estrutural para Stewart (1998) são exemplos de sistemas de 

informação, laboratórios, inteligência competitiva e de mercado, conhecimento dos 

canais de mercado e foco gerencial, que transformam o know-how4 individual em 

propriedade de um grupo, e estruturando de uma forma que possa se padronizar o 

serviço, caso o empreendimento hoteleiro/turístico seja internacional. 

Sendo o capital do cliente o último a ser avaliado por Stewart (1998) como o 

valor dos relacionamentos de uma empresa com as pessoas com as quais faz 

negócio compartilhando informações com estes para um serviço mais personalizado 

(grande diferencial para hotéis de luxo e com categoria de cinco estrelas). 

Como cada um dos capitais acima são vistos como ativos potencias para se 

aumentar o conhecimento organizacional e se tornar um diferencial para a empresa, 

                                                 
4
 Esta relacionado a experiência de uma pessoa, tendo capacidade de inovação, habilidade e 

eficiência para o serviço. 
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é importante analisar cada um de forma isolada para conhecer práticas e exemplos 

de cada um que agregam valor a empresa, e como se administra o conhecimento e 

cada um possui. 

 

 

1.3 CAPITAL HUMANO 

 

 

De acordo com Stewart (1998) trabalhadores inteligentes trabalham de forma 

mais inteligente. Atualmente o investimento em educação e profissionalização vem 

crescendo. Ao observar o Rio de Janeiro, que é uma metrópole mundial, pode-se 

verificar este fato devido ao crescimento do mercado turístico na área e número de 

habitantes que a cidade possui, aumentando a concorrência. 

O interesse para a empresa em investir em qualificação, seria porque o valor 

do investimento em capital humano é cerca de três vezes maior, em retorno, do que 

o valor do investimento em equipamentos, ainda que algumas empresas não 

percebam o valor do capital humano que possuem ou não sabem investir de maneira 

correta. 

Para se desenvolver o capital humano, é preciso saber o que mudou na 

concepção do funcionário de operacional para o trabalhador do conhecimento, como 

é chamado por Stewart (1998). Schultz (1961) citou pela primeira vez na American 

Economic Review como: “Investimento em Capital Humano” que o capital humano 

abrange fatores principais: capacidade, experiência e conhecimento. Já Becker 

(1993) já inclui personalidade, aparência, reputação e credenciais. Mais tarde, 

Crawford (1994), mostra que o capital humano consiste em pessoas instruídas e 

capacitadas. 

Usando a concepção de Davenport (1998) que apresenta uma definição que 

distingue capacidade, comportamento e empenho, acrescidos de um quarto 
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elemento, que é o tempo. Algumas dessas características têm seus significados 

expressos no quadro 2. 

 

Quadro 2 

Fatores presentes no capital humano 

Elementos Significados 

Conhecimento 

Controle de um conjunto de fatos 
requeridos para executar um trabalho ou 
o contexto intelectual em que a pessoa 
atua. 

Habilidade 
A destreza com os meios e métodos 
para realizar uma tarefa específica. 

Talento 
A capacidade inata para realizar uma 
tarefa específica. 

Comportamento 

São formas observáveis de agir que 
contribuem para a realização de uma 
tarefa. A maneira pela qual nos 
comportamos revela nossos valores, 
ética, crenças e reações ao mundo em 
que vivemos. 

Empenho 

É a aplicação consciente de recursos 
mentais e físicos para determinado fim. 
O empenho esta no cerne da ética do 
trabalho. 

Tempo 

É o elemento cronológico do 
investimento do capital humano: horas 
por dia, anos de carreira ou qualquer 
unidade intermediária entre essas 
situações. O trabalhador mais talentoso, 
habilidoso, conhecedor e dedicado nada 
produzirá sem investir tempo no serviço. 

Fonte: Davenport (1998, p. 56) 

Essas características precisam ser avaliadas além da função desempenhada 

pelo funcionário, pois são difíceis de serem substituídas. Essas são características 

que mostram os valores individuais dos que compõem o capital humano da 

empresa. 

Já Stewart (1998) avalia a importância do Capital humano junto com a função 

do funcionário de difícil substituição, e pelo valor pessoal que possui, desde os 

valores da tabela a cima quanto de qualificação e nível de inovação. 

A inovação pode ser incentivada através das práticas da empresa, como cita 

Stewart (1998), onde o principal objetivo do capital humano é a inovação, seja sob 
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forma de novos produtos e serviços ou de melhorias nos processos de negócios, isto 

se dá quando uma parte maior do tempo e do talento das pessoas que trabalham 

em uma empresa é dedicada à atividades que resultam em inovação, isto compõe 

como diferencial competitivo. Para obter esse resultado é preciso criar estratégias 

para o individuo desenvolver suas habilidades em ambientes onde tenham a 

oportunidade de tornar público seu conhecimento tido como privado. Para 

Dzinkowski (2000) a maior parte do valor do capital intelectual das empresas, está 

relacionada aos saberes individuais e às formas de relacionamento interpessoais, e 

caso esse conhecimento não seja alavancado a fim de ser compartilhado, é possível 

que se perca, caso o funcionário saia de seu trabalho ou se aposente. Deste modo a 

empresa não consegue mensurar a perda de Capital humano que será perdido, o 

que é uma preocupação em muitas empresas, o que é um problema constante em 

empreendimentos hoteleiros que possuem uma rotatividade muita alta de 

funcionários. 

Por isto quando o funcionário é motivado pode continuar produzindo mesmo 

depois de passar de seu horário de saída. Muitas empresas investem em 

treinamentos sem conseguir mensurar seu real aproveitamento, entretanto 

disponibilizando incentivos à cursos e outros interesses depois do horário de 

trabalho, o funcionário pode perceber que não está sendo jogado a uma sala e 

sendo “treinado”, e sim, tendo liberdade para participar, de incentivos que visão seu 

bem estar, criando um vínculo maior com a empresa, fazendo com que as chances 

dele substitui-la será mínima, e motivado a compartilhar suas idéias. 

Como explica Stewart (1998) o treinamento, no sentido tradicional do termo, é 

perda de dinheiro, os funcionários não são treinados, mas investindo de maneira 

correta, ele tem a oportunidade de aprender habilidades que podem utilizar – no 

trabalho ou depois do expediente, para beneficiar suas carreiras ou suas vidas. As 

pessoas sentem que estão fazendo parte da empresa (de seus valores), e não 

sendo jogadas de uma sala para o outra nos treinamentos. 

Para Lynn (2000), uma boa política a ser desenvolvida é a de buscar 

motivação para a circulação do conhecimento e para registrá-los, podendo ajudar a 

transformar o conhecimento implícito em conhecimento explícito e utilizável. Isto 

ocorre através de ambientes que facilitem a interação de pessoas mesmo de outros 
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setores, onde se pode criar grupos. Stewart (1998) denomina esses grupos de 

comunidade de prática, que define como grupos que aprendem. Comunidades de 

prática possuem características especiais, surgem por consenso próprio sem 

número determinado de pessoas que vêem-se atraídas umas às outras por questões 

social, profissional fazendo com que cooperem de forma direta, trabalhando juntos, 

ensinando uns às outros e explorando juntos um uma solução e discussão de algum 

determinado problema. 

Em um empreendimento hoteleiro pode-se observar a presença de diversos 

setores diferentes, que precisam trabalhar em equipe para se otimizar o tempo e 

gerar um produto final (geralmente a satisfação do hóspede, em qual setor do hotel). 

Pode se observar que a falta de comunicação ou o afastamento desses setores 

implica em uma má operação, pois estes estão interligados e são dependentes um 

do outro. A medida que os gerentes influenciam a comunicação e dão oportunidade 

para interação em ambientes mais descontraídos e informais, pode se criar grupos 

que logo se transformarão em comunidades de prática. 

Esses grupos por serem informais, são criados espontaneamente e assumem 

necessidades e resultados distintos, por não poderem ser controlados não estão 

ligados a fim de intervir no funcionamento da organização e suas hierarquias, mas 

sim solucionar problemas cotidianos, através da liberdade que possuem. Este fato 

faz com que algumas gerências não as percebam, pois se criam espontaneamente 

ou algumas vezes quando reconhecidas são confundidas com alguma ameaça 

hierárquica, o que não é o propósito das comunidades. Para Stewart (1998) é 

preciso reconhecê-los, dar-lhes recursos que precisam, sem esperar resultados 

específicos em troca do incentivo que foi dado, pois são movidas por interesses 

individuais, ou pela vontade de aprender e contribuir uns aos outros, e obtém 

resultados através de propriedades conjuntas em prol do próprio grupo e não da 

empresa De acordo com Stewart (1998) uma comunidade de aprendizado brilhante 

socializa o capital humano, o que proporciona à empresa uma oportunidade de 

participar dele. 

Os empregados, por se sentirem integrados a organização participando 

informalmente dessas comunidades, tornam-se um desafio para o líder que se 

responsabiliza em transformar o capital humano em uma vantagem proprietária. De 
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acordo com Handy (apud, STEWART, 1998, p. 73) as empresas deveriam ser 

comunidades de membros, pois as empresas não são coisas, são pessoas que as 

administram, sendo necessário algum tipo de continuidade e uma noção de 

pertencimento. Essa questão se torna muito importante para a empresa quando se 

percebe, que os trabalhadores do conhecimento mais valiosos são os mais 

prováveis de sair das empresas, caso percebam que não tem oportunidade de expor 

suas ideias. 

Lev (2001) atenta a importância de se reter empregados-chaves, que 

simbolizam para Stewart (1998) os trabalhadores do conhecimento mais valiosos, e 

de proteger o valor criado por eles. Para este objetivo Stewart (1998) cita que 

existem programas específicos de treinamento, práticas de compensação, tais como 

compensação baseada em ações distribuídas através da hierarquia corporativa, e 

arranjos inovadores, como o estabelecimento de centros empresariais dentro das 

corporações, eficazes em estabilizar a força de trabalho.  Tendo como foco o 

resultado do que foi criado entre pessoas que trabalham juntas, pode-se ter mais 

valor do que seus esforços individuais, este resultado é o lucro, o retorno sobre o 

capital. E para se capturar esse valor é preciso do Capital Estrutural. 

 

 

1.4 CAPITAL ESTRUTURAL 

 

 

O que antes era caro e escasso, “a informação”, como também o seu acesso, 

hoje, observa-se que o volume de informação e acessibilidade aumentaram, e por 

isso, precisam ser direcionadas. O objetivo principal do compartilhamento de 

conhecimento é beneficiar funcionários e clientes, e através do capital estrutural 

direcionar, disponibilizar, sendo esse o caminho entre o conhecimento individual 

para o acesso a outros de forma estruturada e planejada. 
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De acordo com Stewart (1998) o capital estrutural inclui sistemas de 

informações e valores, juntamente com elemento de propriedade intelectual: tais 

como patentes, copyright, marcas, etc. O capital estrutural envolve a capacidade 

organizacional, incluindo seu planejamento administrativo e sistemas, ou seja, tudo o 

que auxilia uma empresa a gerar valor. Stewart (1998) cita que parte do que 

pertence ao capital estrutural tem direito aos direitos legais de propriedade: 

tecnologias, invenções, dados, publicações e protegidos por leis de comércio 

secretas podendo vendê-lo e podendo processar qualquer um que se utilize sem 

permissão. 

Pode se entender que o Capital Estrutural está relacionado à procedimentos, 

a fim de apreender o conhecimento e compartilha-lo. Deste modo, torna-se 

importante para uma empresa global que precisa manter uma padronização para 

qualidade de serviço. Diferente do Capital humano, o Capital estrutural pertence a 

empresa, pois o conhecimento não sai pela porta, ele é o próprio conhecimento 

apreendido, formalizado e traduzido através de meios formais e tangíveis. 

De acordo com Lynn (2000, p. 2) a apropriação do capital intelectual pode ser 

interpretada como um meio de capturar o conhecimento implícito do individuo 

(saberes) e torná-lo explicito na estrutura organizacional, tornando-o conhecimento 

socializado e/ou normatizado. De acordo com o autor pode-se perceber que estes 

ampliam e aprimoram o trabalho pessoal, para isso pode ser criado bancos de dados 

de conhecimentos, a fim de compartilhar conhecimento, evitando erros repetitivos, e 

informando através dos próprios funcionários que muitas vezes tem o conhecimento 

específico que é a solução de alguma dificuldade de outro. Pode se também criar 

checklists5, como forma de se estruturar o conhecimento, com base em experiências 

que deram certo ou errado, para outros que estão desenvolvendo práticas similares. 

 

 

 

                                                 
5
 Checklist tem como definição um formulário que se verifica as tarefas, rotinas e outras informações 

de um determinado período de tempo, podendo ser diário, semanal. 
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1.5 CAPITAL DO CLIENTE 

 

Após apreender o conhecimento em algum procedimento da empresa, 

através do Capital estrutural, tornando-o assim parte da empresa, o resultado final 

está direcionado ao cliente. Para Stewart (1998) do mesmo modo que os 

colaboradores deveriam se sentir parte da empresa sempre buscando acrescentar e 

podendo atribuir mais valor para ela, o Capital do cliente é importante pelo mesmo 

pressuposto, pois a empresa também possui um relacionamento, e a partir do 

fortalecimento deste relacionamento que um empreendimento hoteleiro atingirá a 

lealdade de cliente e vendendo mais serviços, aumentando seus negócios. 

Pode-se comparar uma empresa quando não investe em seu Capital humano 

fazendo somente alguns treinamentos, onde os colaboradores sentem-se jogados 

de uma sala a outra, do mesmo modo quando não se investe no relacionamento que 

a empresa possui com seu cliente, o mesmo se sentirá usufruindo um serviço de 

massa e não personalizado. Como exemplo, a hotelaria apresenta diversos setores 

de diferentes áreas interligados, que trabalham juntos e se comunicam com a 

finalidade de proporcionar a melhor o melhor serviço, tornando toda a estada do 

hóspede confortável. Isto só é possível quando há um investimento no Capital 

humano e estrutural, chegando ao cliente um serviço diferenciado. 

Todas as medidas de se investir no Capital do cliente são necessárias, visto 

que os consumidores estão mais exigentes e possuindo mais informações. Como 

exemplo Stewart (1998) cita as redes de sistema de reservas por computador que 

antes de existirem, os clientes e agentes de viagem que procuravam um 

determinado voo tinham que ligar para cada uma das empresas aéreas. O processo, 

como mais complicado, dificultava a compra por comparação. Para empresas 

turísticas Fayos-Solá (1996) cita que as novas tecnologias da informação, por meio 

de computadores, permitem mais rapidez e melhoria nas técnicas operacionais, 

sendo assim a concorrência aumenta junto a exigência por parte do cliente. 

Esta compreensão a cerca do cliente dá-se à medida que todas as empresas 

que possuem clientes, possuem seu Capital, e embora a exigência destes seja 

maior. Para Stewart (1998) em comparação com os outros Capitais humano e 
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estrutural é relativamente fácil acompanhar através de indicadores como ações 

índices de retenção e deserção de clientes e lucratividade por cliente, o capital do 

Cliente. 

Para se investir no Capital do cliente, a empresa pode possuir um banco de 

dados com todas as informações, ou outros procedimentos e pode buscar seus 

fornecedores para auxiliá-la. Através dos fornecedores que se pode buscar um 

produto cada vez mais personalizado e se pode trocar informações sobre seus 

clientes. Stewart (1998, p. 79) cita como exemplo que: “A American Express sabe 

que compro na Bloomingdale’s, mas a Bloomies’s não sabe.” Isto mostra que muitas 

vezes uma empresa pode reter conhecimentos sobre seu cliente através dos 

fornecedores, sabendo que produtos consomem com outras empresas (não 

concorrentes) e assim fazer parcerias como forma de consolidar seu relacionamento 

com o cliente e trocar informações sobre ele. 

À medida que a troca de informações entre a empresa com os seus 

fornecedores é alta, cria-se liberdade para o fornecedor conhecer mais a empresa 

podendo fornecer produtos mais especializados e de acordo com o funcionamento e 

operações da empresa. Nas empresas turísticas essa parceria pode-se dar através 

de operadoras e agências com empreendimentos hoteleiros e outras que 

complementem o serviço ou possa fornecer produtos para os hotéis. Uma tendência, 

a exemplo desta parceria, é o roteiro de férias onde tudo está incluído (all inclusive): 

meios de hospedagem somados, no valor das diárias, aos serviços de alimentação, 

lazer e demais serviços oferecidos que podem ser vendidos já por uma agência 

(FAYOS-SOLÁ, 1996). 

Outra forma de se investir no capital de cliente é compartilhar com o próprio 

cliente, quando investem em seus clientes de empowerment6. Um exemplo seria 

uma empresa antes de por algum produto ou serviço a venda, chamar esses clientes 

específicos a fim de testarem, tendo um feedback7 através dele antes de se investir 

de maneira incorreta neste produto ou serviço. 

                                                 
6
 Os clientes de Empowerment são aqueles que são acrescidos de poder de opnião pela empresa, 

que utilizam essa opnião nas campanhas publicitárias e para desenvolverem novos produtos. 
7
 Feedback é a resposta dada pelo grupo ao serviço prestado ou produto a fim de avaliar seu 

desempenho. 
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Pode ser feito também através de uma rede onde a empresa possa se 

comunicar com esses clientes a fim de possuir informações que serão importantes e 

podem se tornar um diferencial como cita Stewart (1998). Onde se atende cada um 

com o objeto de agradar todo o público alvo. Todas essas informações têm que ser 

pensadas e ser revertidas em serviços indispensáveis ao cliente, tornando-se assim 

mais difícil a escolha de um concorrente. 

Esse investimento em clientes de empowent é uma das formas de se gerir o 

capital do cliente, mas na hotelaria já se é uma prática visto que diversas redes 

designam hóspedes vips de diferentes formas e criam prestígios para os mesmos. 

Os hotéis poderiam estar mais atentos em esperar o feedback deste hóspede 

criando maior liberdade para testar novos serviços. 

Através destas forma citadas o empreendimento hoteleiro pode enxergar o 

cliente ou hóspede de utilizam seus serviços como uma extensão de um 

relacionamento que visa acrescentar conhecimento para seus próprios serviços, e 

que tenham laços estáveis de lealdade, que aumenta os negócios e permite manter 

preços independente de concorrentes, todavia na prática muitas empresas não se 

atentam a essas práticas. 
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2 PESQUISA COM HOTEL DE REDE LOCALIZADO EM COPACABANA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para a pesquisa de campo. Compõe-se pela observação sistemática do 

ambiente analisado, planejamento da pesquisa, sua finalidade, e análise de dados 

coletados por questionário. 

Como descreve Gil (2010), o estudo de caso é aquele no qual se pesquisa um 

indivíduo, um grupo, uma organização dentro de um contexto definido, a fim de 

investigar um determinado fenômeno, no estudo foi analisado da mesma forma 

profissionais da recepção de um hotel no bairro de Copacabana. Este trabalho é 

uma pesquisa descritiva de como funciona a gestão do Capital intelectual, através 

do capital humano, estrutural e do cliente, junto aos funcionários da recepção de um 

hotel de rede no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, durante a experiência de 

Estágio de um ano onde foi possível avaliar os processos e rotinas da organização. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO SETOR DA RECEPÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 

ESTÁGIO 

 

O estudo foi realizado em um hotel que é caracterizado com a classificação 

de três estrelas8 de uma rede, localizado no bairro de Copacabana, inaugurado após 

uma reforma em um prédio antes residencial, para adaptá-lo com a estrutura de um 

empreendimento hoteleiro, possuindo um total de 100 Uhs9 distribuidas, nas 

categorias standard, superior e superior Executivo.  A rede possui hotéis 

corporativos onde seu público alvo são funcionários de empresas (de segunda a 

sexta-feira) e turistas em viagem de lazer (nos finais de semana), e outro tipo público 

como organizadores de eventos, pois a rede possui muitos salões de eventos 

também, entretanto, o hotel avaliado devido ao seu porte não possui salões. De 

acordo com o livro Análise Setorial de Hotelaria (Valor Econômico, 2010, p.154), a 

                                                 
8
 A classificação foi dada pela própria rede, que caracteriza o hotel estudado como três estrelas 

superior, mas não há vínculo com SBClass do MTUR. 
9
 UH é a abreviação de Unidade Habitacional, termo que designo as acomodações dos hotéis 
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rede possui: “as empresas como principal cliente com 60% das reservas, seguidas 

das operadoras, com 30% (...) a participação da internet é cerca de 5% e sua 

importância é crescente” (VALOR ECONOMICO, 2010, P. 154) 

No setor analisado é possível ver o contato direto entre recepcionista e 

hóspede, sendo importante a prestação do serviço, que será dada por meio da 

gestão do capital humano, e através deste contato pode-se avaliar a relação entre 

ambos, com foco nos recepcionista/cliente a fim de analisar o capital do cliente, 

todos os meios usados pelo recepcionista para facilitar e melhorar seu trabalho 

serão o capital estrutural que a empresa possui. Para se empregar e entender a 

gestão do capital intelectual no setor da recepção é preciso conhecer suas rotinas e 

ambiente. 

A recepção é a imagem do hotel, é a primeira área que o hóspede entra em 

contato com a empresa, e onde há contato na chegada e na saída com o 

recepcionista, passando a responsabilidade para o recepcionista de propiciar a 

primeira impressão e um bom atendimento em sua saída. Esta responsabilidade 

existe à medida que se trabalha com a hospitalidade, trabalhando com o intangível 

que são as expectativas criadas pelo hóspede, isto já está intrínseco ao ambiente 

hoteleiro, principalmente a recepção, como exemplo Vieira e Cândido (2002, p. 54) 

citam que: 

A parte visual da recepção e seus elementos também prestam importante 
papel no hotel. A importância de uma recepção bem decorada, iluminada e 
planejada (...) ajudam e influenciam tanto no visual do hotel como na 
impressão e na percepção do hóspede. 

 

Assim esperar-se que toda a decoração do hotel siga a mesma percepção 

que o hóspede teve em seu primeiro contato com o hotel, a recepção.  

No hotel avaliado a decoração da recepção é padronizada, para todos os 

hotéis, decorada em granito por uma empresa que presta serviço para todos os 

hotéis da rede. Mesmo o empreendimento hoteleiro avaliado possuir pequeno porte, 

oferecendo somente restaurante e fitness center10 como serviços adicionais, a 

                                                 
10

 Fitness center como se designa a sala de ginástica ou academia do hotel. 
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decoração e atendimento é padronizado podendo ser comparado com um outro 

hotel da rede de maior porte. 

Avaliando o setor quanto à prestação de serviço por parte dos recepcionistas, 

percebe-se a comunicação como ponto importante. Para um bom atendimento 

seguindo a gestão do capital humano, os trabalhadores precisam ser bem 

qualificados para poder gerir assim seu conhecimento, e na recepção este ponto é 

crucial, visto que ao se atender hóspedes de diversas culturas diferentes, o estilo de 

comunicação varia e é preciso ter trabalhadores capazes de se trabalhar de maneira 

global.  É possível avaliar o capital intelectual através da qualificação e motivação 

dos recepcionistas e no relacionamento que produzem com o hóspede. 

Vieira e Cândido (2002, p. 58) ressaltam a recepção como o “(...) ponto de 

convergência do hóspede em busca de informações, orientações e apoio para suas 

necessidades, seja esta qual for, possuindo grande peso corporativo”. No hotel 

avaliado, devido ao porte equivalente a três estrelas do hotel, não havia Concierge, 

cabendo assim aos recepcionistas as suas responsabilidades. 

O Concierge é o profissional responsável por atender e auxiliar o hóspede 

quanto a qualquer necessidade que o “ligue pra fora do hotel”, caso precise de um 

transfer11, reservas de mesas em restaurantes, passeios, ou até mesmo que traga 

serviços de fora, como exemplo de um hóspede que deseja algum serviço ou 

produto que o hotel não possui. 

Os recepcionistas no hotel avaliado são treinados para o devido fornecimento 

de informações sobre o hotel, informações turísticas da cidade ou qualquer outra 

informação necessária, e sendo responsáveis por entrar em contato com 

restaurantes, casas de show, agências turísticas para atender algum pedido do 

hóspede. Para um hotel de pequeno porte, o recepcionista acaba recebendo a 

função de Concierge, o que implica em alguns pontos negativos que pôde ser 

observado durante o período de estágio no hotel. Em função do porte do hotel é 

possível ainda se encontrar profissionais sem muita qualificação para a área, não 

correspondendo assim à qualificação requerida para o atendimento que corresponde 

à recepção e Concierge. 

                                                 
11

 Transfer é como se designa o meio de transporte particular ou coletivo que transporte os hóspedes 
a um lugar especifico até o hotel ou vice e versa. 
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Na função de Concierge, os recepcionistas entregam folhetos e informativos, 

informativos referentes as tarifas e dependências do hotel, horários de 

funcionamento, que possuem informações turísticas ou qualquer outra informação 

que auxilie o hóspede, estes podem ser entendidos como capital estrutural, pois 

compreende um conjunto de informações tidas com o conhecimento, e estruturadas 

de forma material no informativo. Na função de recepcionistas é preciso fazer 

procedimentos como Check in13, Check out14, lançamentos na conta do hóspede, 

controlar ocupação do hotel, designar quartos, tudo possível pelo sistema 

operacional usado que também pode ser entendido através de um capital estrutural. 

No hotel avaliado o sistema operacional usado é o Opera, através deste, os 

recepcionistas podem ter um controle de apartamentos limpos, sujos, em 

manutenção, podem ter informações da conta, tudo que foi lançado, do restaurante 

e é possível armazenar informações para serem lidas por outros recepcionistas de 

outro turno, ou para se lidar outro dia especifico, ou que fiquem salvas no sistema ou 

no cadastro do hóspede para que seja lido sempre que este se hospedar novamente 

em qualquer hotel da rede. O Opera é instalado de acordo com as prioridades, 

padrões que o setor administrativo molda e assim é instalado em cada rede de 

hotéis com as informações que melhor se adequem ao padrão. 

Abaixo as atribuições formuladas a partir da observação sistemática realizada 

por esta pesquisadora estão descritas abaixo. 

As responsabilidades do gerente de turno: 

a) Montar escalas dos funcionários do setor; 

b) Checar as reservas feitas para o dia; 

c) Confirmar as reservas nos sites de operadoras ou agências; 

d) Confirmar com o responsável pela reserva (ligando ou enviando email), 

caso a reserva fosse encontrada duplicada (entre dois ou mais hotéis 

da rede); 

e) Controlar ocupação do hotel; 

f) Designar apartamentos para as reservas, checando preferências; 
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g) Resolver todas as pendências deixadas, pagamentos, ou solicitações 

diversas; 

h) Escolher reservas para repasse, em caso de overbooking12, nos dias 

que o hotel se encontrava em over. 

 

E as funções dos recepcionistas registradas a partir da observação 

sistemática: 

a) Fazer Check in13 e Check out14; 

b) Fazer abertura da conta do hóspede, e fechamento desta quando o 

hóspede sair do hotel, efetuar correções e estornos, controlando 

faturas. 

c) Preencher Checklist15; 

d) Recepcionar os hóspedes; 

e) Agendar passeios; 

f) Orientá-los sobre informações turísticas; 

g) Controlar ocupação do hotel; 

h) Ler o Log book16; 

i) Anotar mensagens e encaminha-las aos hóspedes; 

j) Controlar entrada de pessoas que não estão hospedadas 

 

Através desta experiência pôde-se conhecer o perfil do profissional hoteleiro 

na recepção, que precisa estar sempre disposto e flexível, pois na recepção junto ao 

trabalho operacional citado anteriormente, como é um local para atendimento, 

muitas vezes se é abordado em meio a alguma das responsabilidades citadas, 

exigindo organização e controle. Muitas vezes o atendimento é voltado às 

                                                 
12

 Overbooking é a venda de mais unidades habitacionais de um hotel do que sua capacidade, 
precisando assim transferi-lo para outro. 
13

 Procedimentos feitos pela recepção para na entrada do hóspede. 
14

 Procedimentos feitos pela recepção para na saída do hóspede. 
15

 São listas para checagem de algum procedimento ou rotina que se fizer necessária. 
16

 Caderno de ocorrência de um setor e todos os funcionários do setor tem acesso para lerem e 
deixarem recados para os outros turnos. 
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reclamações, exigindo resposta e conserto imediato, tanto por hóspedes até mesmo 

de funcionários de outros setores que ligam e buscam a recepção para relatar ou 

resolver qualquer adversidade. 

Para administrar o trabalho operacional, o atendimento em geral e acúmulo 

de pendências para resolver por reclamações é preciso que todo o setor seja bem 

organizado, entrosado trabalhando em equipe para melhor administrar pendências e 

dificuldade que surgem diariamente. No hotel que foi analisado isto ocorre devido ao 

acúmulo de funções que sobrecarregam o setor, devido ao número reduzido de 

funcionários há também menos setores, o que acumula funções e apresenta uma 

carência em gerentes específicos, tendo a recepção assim maior liberdade com em 

para tomar decisões, e mais responsabilidade em administrar as solicitações de 

outros setore, além do setor de hospedagem. 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Para realizar a pesquisa de campo no setor da recepção, foi feito um contato 

com a empresa, após o período de estágio, entrando em contato por telefone 

apresentando a proposta da pesquisa. Em seguida a confirmação foi marcada uma 

entrevista com uma pessoa responsável pela gerência do setor. Desta forma foi 

aplicado um questionário com os colaboradores na recepção, com questões 

qualitativas e quantitativas, o qual foi aplicado de acordo com a disponibilidade dos 

funcionários. 

Para a coleta de dados o instrumental seguiu com questões quantitativas de 

opinião relacionada a situações cotidianas do setor, que refletem a gestão do Capital 

Intelectual. Os questionários possuem perguntas diretas para as questões 

quantitativas e qualitativas, preservando a identidade dos participantes e possuindo 

três dias depois da entrega para serem recolhidos, sem manter a cobrança e 

influência da pesquisadora. 
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A pesquisa avaliou o capital humano, estrutural e do cliente, os quais 

compõem o Capital Intelectual, de forma separada por perguntas que auxiliam em 

mostrar as formar como é apresentado cada um dos tópicos em nível de satisfação e 

organização destes. Este estudo emprega, portanto, o estudo a cerca do Capital 

Intelectual na prática de um hotel, localizado em um dos bairros mais conhecidos do 

país, onde estão centralizadas outras grandes redes e referência para grandes 

eventos, recebendo o público corporativo e a lazer. 

Para a amostragem do trabalho a empresa escolhida tem grande 

representatividade, devido ao seu crescimento na cidade, que preferiu não divulgar o 

nome, sendo indicada genericamente. O número total de funcionários na recepção 

totaliza em dez e de gerentes de turno três, através da pesquisa foram coletados o 

total de sete questionários de recepcionistas e um questionário para o responsável 

pela gerencia do turno da tarde. Os colaboradores faltantes na pesquisa não se 

disponibilizaram para responder a avaliação. 

Aos recepcionistas foi entregue um questionário (Anexo A) composto por 

nove perguntas abertas, qualitativas e quantitativas, para verificar o perfil deste 

profissional no setor da recepção, sua qualificação, verificar o investimento dado 

através da gestão encontrada, junto a dezesseis questões fechadas que avaliaram a 

motivação, o incentivo a comunidades de práticas e incentivo à idéias.  

Para o responsável em nível gerencial foi aplicado um questionário com 

questões abertas quantitativas a respeito da qualificação e perfil do profissional e 

questões abertas debatidas em entrevista, contendo uma visão geral a respeito do 

capital humano, estrutural e do cliente. Estes questionários foram formulados por 

Höpner (2008), sendo assim modificado a fim de alcançar objetivos com o tema 

desta pesquisa. 
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2. 3 ANÁLISES E PERCEPÇÕES COM BASE NOS DADOS DO QUESTIONÁRIO E 

ENTREVISTA 

 

Com a análise dos dados dos questionários e da entrevista com a gerente do 

turno da tarde, pode-se observar a gestão do capital intelectual, organizada em 

capital humano, capital estrutural e capital do cliente, respectivamente. 

A primeira parte da análise avaliou o capital humano como primeiro quesito 

que compõe o capital intelectual, dentro de uma gestão que vise o desenvolvimento 

deste, já que a prestação de serviço, principal atividade dos recepcionistas agrega 

valor do ponto de vista do hóspede. 

As tabelas mensuram as respostas dos questionários entregues aos 

recepcionistas. Para as primeiras sete perguntas abertas quantitativas, foi montada 

no quadro 4, que busca, através das respostas, caracterizar o perfil dos funcionários 

bem como mostrar sua qualificação, onde “R” representa os recepcionistas 

entrevistados: 

 

Quadro 3 

Qualificação e perfil dos funcionários da recepção 

Membro Gênero Idade Formação Curso Línguas 

R1 Masculino 42 anos 
Ensino Superior 

Incompleto 
Letras 

Inglês Básico 
Espanhol Avançado 

R2 Masculino 20 anos 
Ensino Superior 

Incompleto 
Turismo 

Inglês Avançado 
Espanhol Básico 

R3 Feminino 23 anos 
Ensino Superior 

Incompleto 
Direito 

Inglês Avançado 
Espanhol Básico 

R4 Masculino 27 anos 
Ensino Superior 

Incompleto 
Eng. 

Mecânica 
Inglês Avançado 
Espanhol Básico 

R5 Masculino 24 anos 
Ensino Superior 

Incompleto 

Relações 
Internacio

nais 

Inglês Avançado 
Espanhol Básico 
Alemão Básico 

R6 Masculino 24 anos 
Ensino Superior 
Completo e MBA 

Turismo 

Inglês Avançado 
Espanhol Básico 
Francês Básico 
Italiano Básico 

R7 Masculino 20 anos 
Ensino Superior 

Incompleto 
Turismo 

Inglês Avançado 
Espanhol Básico 
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Pôde-se observar que 6 dos 7 recepcionistas entrevistados são do gênero 

masculino, suas idades variam entre 20 a 42 anos e todos possuem ensino superior, 

mas apenas 1 dos entrevistados concluiu a faculdade. 

Dos cursos relacionados à formação superior somente três eram do curso de 

turismo, departamento do qual a hotelaria faz parte, entretanto, nenhum possui 

formação em hotelaria. Todos possuem o mínimo de duas línguas, mostrando um 

bom serviço para um hotel equivalente a três estrelas. 

Para as próximas duas perguntas abertas, foi questionado o número, em 

anos, que cada recepcionista possui de experiência (Tabela 1). 

 

TABELA 1 

EXPERIÊNCIA DOS RECEPCIONISTAS 

Entrevistado 
Número (em anos) de 
experiência na área 

Número (em anos) de 
experiência na empresa 

Recepcionista 1 8 anos 1 ano e 6 meses 

Recepcionista 2 1 ano 1 ano 

Recepcionista 3 4 anos 4 meses 

Recepcionista 4 3 anos 1 ano e 6 meses 

Recepcionista 5 1 anos 8 meses 

Recepcionista 6 4 anos 2 anos 

Recepcionista 7 9 meses 9 meses 

 

 

 A partir dos dados da Tabela 1, foi totalizado que somente 3, dos 7 

respondentes, possuem mais de um ano de experiência na área. Dos 4 

recepcionistas que possuem um ou menos anos de experiência na empresa, 2 

possuem o mesmo tempo de experiência na empresa, sendo assim seu primeiro 
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emprego. Os poucos anos de experiência dos recepcionistas na empresa se dá 

devido à inauguração recente do hotel. 

De acordo com Stewart (1998) a percepção de um funcionário do 

conhecimento se dá por meio de sua qualificação, conhecimento e habilidades que 

possui, pois assim carrega valor agregado. Com base nesta definição foram 

montados o Quadro 3 e a Tabela 1, onde mostra-se a qualificação dos 

recepcionistas e quanto que carrega de conhecimento e habilidades através dos 

anos que possui na área e na empresa. 

Entretanto, mesmo podendo avaliar como alta a qualificação dos funcionários 

para o padrão de um empreendimento hoteleiro que se designa como categoria de 

três estrelas, para Stewart (1998) o profissional precisa possuir muito valor 

agregado, o que pode ser mensurado de acordo com o seu conhecimento teórico 

específico para atuação e experiência na área e na empresa. Deste modo na Tabela 

1 verificou-se que a qualificação na área de hotelaria/turismo é baixa, e os 

funcionários em sua maioria, possuem poucos anos de experiência na área e 

principalmente na empresa, mostrando assim que possuem pouco valor agregado. 

Os poucos anos de experiência dos recepcionistas na empresa se dão devido 

à inauguração recente do hotel. Por outro lado, a empresa pertence a uma rede que 

poderia utilizar profissionais de outras unidades para ocupar o cargo de 

recepcionista, porém somente um funcionário (R1) dos 7, já pertencia a rede antes 

de assumir o cargo de recepcionista. A empresa poderia optar em contratar 

profissionais que possuíssem formação na área.  

Para Stewart (1998) as características individuais também compreendem 

valores que definem o trabalhador do conhecimento além de sua formação, que 

mostra seu grau de conhecimento. Para um empreendimento hoteleiro, no setor da 

recepção, essas características individuais devem estar atreladas aos valores que 

ajudarão o profissional na prestação de serviços, pois no setor da recepção o 

objetivo é possuir qualidade no atendimento.  

Para obter um bom atendimento é preciso que os recepcionistas percebam 

suas próprias características individuais, e que estas estejam de acordo como que é 

esperado da gerência, e que por sua vez tem que estar de acordo com que é 
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esperado pelo hóspede. No quadro 4 as respostas referem-se às características sob 

a percepção dos recepcionistas, da gerência e dos hóspedes: 

 

 

Quadro 4 

Características individuais 

 

 

Na categoria “características valorizadas por hóspedes”, foi perguntado ao 

gerente, quais as respostas dadas pelos hóspedes como comentário no Guest 

coment17, sobre as características presentes nos recepcionistas, que justificam a 

escolha deste profissional como “destaque de funcionário”. 

As “características reconhecidas por recepcionistas” são as respostas dadas 

pelos recepcionistas, indicando dentro das suas qualidades, quais as principais, e as 

que acreditam ser importantes para o setor. 

Para o tópico “características esperadas pela gerência”, foi perguntada para a 

gerência do turno da tarde, quais as qualidades esperadas para os profissionais da 

recepção, para o melhor funcionamento do setor. 

                                                 
17

  É uma brochura de pesquisa de satisfação deixada no quarto do hóspede no dia de sua saída, 
onde o hóspede pode deixar comentários e avaliar os serviços. 

FATORES 
PRESENTES 
NO CAPITAL 
HUMANNO 

HABILIDADES 
CARACTERÍSTICAS 

POR HÓSPEDES 

CARACTERÍSTICAS 
RECONHECIDAS 

POR 
RECEPCIONISTAS 

CARACTERÍSTICAS 
ESPERADAS PELA 

GERÊNCIA 

Conhecimento Saber Línguas 
Saber Línguas; 
Conhecimento. 

- 

Habilidade - - 
Saber lidar com o 

sistema 

Comportamento 
Educação; 

Organização; 
Detalhista; Simpatia. 

Educação; Etiqueta; 
Simpatia; Paciência. 

Hospitalidade 

Empenho 
Bom atendimento; 

Empenho em servir; 
Bom atendimento; 

Trabalho em equipe. 
Bom atendimento 
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Muitas das respostas, embora, tenham sido repetidas, não foram repetidas na 

tabela, e todas as respostas foram correlacionadas a alguns valores descritos na 

Quadro 2, que avalia os principais valores que compõem o capital humano. Os 

quesitos que não foram respondidos não obtiveram respostas que preenchessem os 

campos de acordo com a definição dos ‘fatores presentes no capital humano’ 

As habilidades reconhecidas tanto pelos hóspedes, quanto pelos próprios 

recepcionistas e pela gerência, se igualaram em sua maioria. A resposta dada pela 

gerência, que foi classificada no quesito de “habilidade”, possui uma interpretação 

mais técnica, onde observa que é preciso entender o sistema operacional para 

desempenhar melhor o trabalho, diferente da visão do hóspede, que percebe 

essencialmente o bom atendimento, através das demais qualidades descritas na 

tabela. 

Como as respostas dadas pelos recepcionistas estão de acordo com o que a 

gerência espera é possível perceber que a comunicação é clara entre a gerência e 

os recepcionistas, e esta percepção das qualidades e valores acrescidos nos 

profissionais é fundamental para a gestão de profissionais que prestam serviço e 

têm contato direto com o público, hóspede. 

De acordo com Stewart (1998) o funcionário do conhecimento também 

reconhece seu valor, fato observado neste trabalho com o Quadro 4. Porém, o autor 

destaca que uma consequência do aumento no acesso a informação e maior 

autonomia e saber do funcionário do conhecimento, é reconhecer suas habilidades e 

o valor que possui, tendo escolha de mudar para outra empresa caso não esteja 

satisfeito no atual ambiente de trabalho, fazendo a empresa perder parte de seu 

capital humano. Segundo o autor este fato pode ser mensurado pela rotatividade de 

funcionários que a empresa possui, o que faz que esta perca parte do seu capital 

humano, e alerta quanto à motivação dos funcionários para que não deixem a 

empresa. 

Quanto à rotatividade no setor do hotel analisado foi perguntado em entrevista 

ao gerente qual o número de contratações e demissões no último ano, e quais os 

motivos que levaram os funcionários a saírem do empreendimento hoteleiro? 
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O número de demissões foi somente uma, acompanhado de cinco 

contratações, pois 4 recepcionistas foram promovidos para outros hotéis da rede, 

possuindo assim a necessidade de novas contratações. Neste caso pode-se avaliar 

que a rotatividade é alta no setor, todavia a rotatividade ocorreu devido a 

promoções, onde os funcionários foram transferidos para outros hotéis da rede, 

tendo somente uma demissão no último ano. 

Para explicar o motivo das demissões a gerente respondeu que: “A maioria 

das vezes é por causa dos horários da escala da hotelaria e algumas vezes a 

oportunidade de um cargo e salário melhor”. Analisando o que foi dito, percebe-se 

que há um maior número de demissões devido à escala. Na hotelaria estes itens são 

diferenciados, pois os cargos operacionais possuem somente uma folga durante a 

semana e um domingo do mês, enquanto em outras oportunidades de trabalho há 

melhores condições. A partir deste fato, pode-se concluir que, isto é o resultado do 

grande número de contratação de profissionais no setor que não são da área (de 

turismo/hotelaria), e assim não se acostumam ao trabalho. 

No questionário as próximas questões são fechadas, tendo uma avaliação 

distribuída em 4 níveis possíveis de resposta, variando de: concordo plenamente, 

concordo em partes, discordo plenamente e discordo em partes sendo divididos em 

blocos de: Motivação, Treinamento, Incentivo de idéias e Incentivo de Comunidades 

de práticas.  

A tabela seguinte (Tabela 2) mostra um bloco de perguntas que está 

relacionado à motivação, e o incentivo que cada recepcionista possui inicialmente. 

Tabela 2 

 Motivação 

MOTIVAÇÃO 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 
em parte 

Concordo 
em partes 

Concordo 
Plenamente 

Gosto de aprender coisas novas e 
participar de programas de 

treinamentos 
- - 4 3 

Utilizo meus conhecimentos, 
capacidades e habilidade no cargo 

que ocupo 
- 1 1 5 

Considero-me uma pessoa 
importante para que a empresa 

atinja seus objetivos 
- 2 4 1 
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Ainda na Tabela 2, resultado da primeira afirmativa “gosto de aprender coisas 

novas e participar de programas de treinamento” mostra que os 7 recepcionistas 

concordam, sendo que 3 concordam plenamente. Na segunda afirmativa “Utilizo 

meus conhecimentos, capacidades e habilidade no cargo que ocupo a maioria com 

6 dos 7 recepcionistas concordam, sendo que 5 concordam plenamente, e somente 

1 que discorda em parte. Na terceira afirmativa “Considero-me uma pessoa 

importante para que a empresa atinja seus objetivos”, 2 dos 7 participante discordam 

em partes,  e dos 5 que concordam, 4 concordam em partes. 

O resultado acima mostra que a motivação para aprender é alta visto que 

nenhum participante discordou da primeira afirmativa, e 5 dos 7 participantes 

respondeu que concordam plenamente na segunda afirmativa, mostrando que a 

maioria já utilizam o máximo de seu conhecimento no ambiente de trabalho. 

Entretanto, somente 1 concordou plenamente e 2 recepcionistas discordaram em 

partes na terceira afirmativa, que demonstra o sentimento de pertencimento do 

funcionário pela empresa. 

Para Stewart (1998) o tempo do empregado deve estar voltado a atividades 

que resultem em inovação, pois desta forma há o surgimento de idéias que podem 

ser aproveitadas com a finalidade de expor o conhecimento dos funcionários para 

ser passado para os outros e para agregar valor à empresa. Para isso a Tabela 2 

mostrou que mesmo com os profissionais se esforçando e utilizando seu 

conhecimento nas atividades diárias no trabalho e estando dispostos a aprender 

mais, na terceira afirmativa ainda há um número que discorda, sendo os que 

concordam em sua maioria, concordam em partes. Isto indica que a empresa deve 

tomar alguma medida para que todos os funcionários possuam esse sentimento de 

pertencimento e importância para a empresa, para estarem sempre produzindo e 

agregando com inovações como explicita Stewart (1998). 

Outro fator que contribuem para a satisfação do funcionário e incentivo à 

inovação é analisado através dos treinamentos e capacitação. Foi reunido um bloco 

para as perguntas abertas (Tabela 3) e o segundo bloco de perguntas fechadas 

(Tabela 4). A Tabela 3 refere-se a duas perguntas abertas referentes aos 

treinamentos e a opinião dos recepcionistas. 
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Tabela 3 

Treinamentos - Questões abertas 

TREINAMENTO SIM NÃO 

Já participou de algum 
treinamento na empresa? 

3 4 

Encontrou alguma dificuldade 
para colocar em prática o que foi 

aprendido nos treinamentos? 

 
1 2 

 
 

 

A partir da Tabela 3 nota-se que 4 dos 7 recepcionistas julga não ter 

participado de nenhum treinamento na empresa. Dos 3 recepcionistas que 

responderam “sim” a pergunta, todos indicaram como treinamento a integração que 

ocorre na entrada de novos funcionários, onde se passa um dia com palestras de 

gerentes, funcionários do Recursos Humanos para se apresentar a Visão, Missão e 

Valores da empresa, e para acolher os novos funcionários, de acordo com os 

recepcionistas a integração tem como objetivo motivá-los. 

Entretanto, 4 dos 7 funcionários responderam “não”, não considerando assim 

a integração como treinamento, pois ela não é voltada com objetivos particulares de 

atender o setor ou as necessidades dos diferentes setores. 

Dos três que consideraram a integração um treinamento, somente um teve 

dificuldade para colocar em prática o que foi aprendido, o motivo descrito pelo 

recepcionista, foi a inexperiência na área, por ser seu primeiro emprego. 

Para a gerente, com o objetivo de saber seu ponto de vista quanto aos 

treinamentos foi perguntado “Qual a finalidade dos treinamentos?”, onde em 

resposta cita que tem como finalidade: “Fazer com que o profissional coloque em 

prática o que foi ensinado, assim ficando mais capacitados e seguros para 

atenderem os hóspedes”. A resposta mostra que espera-se um retorno do 

treinamento dado, mas não foi observado nenhuma forma de acompanhamento do 

funcionário após os treinamentos, nem periodicamente de seu desempenho, sendo 

que os treinamento também possuem pouca frequência. 

Em outra pergunta foi questionado “Existe alguma medida que auxilie na 

padronização dos serviços prestados? Qual?”, em resposta o gerente respondeu: 
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“Treinamentos. Assim que um funcionário é contratado, é apresentado o hotel e a 

rede para. Mostrando assim as regras e normas que todos os hotéis da rede têm.” 

Nesta pergunta foi reconhecida a integração, que alguns recepcionistas 

responderam como exemplo de treinamento que possuiam. Como um treinamento é 

de grande importância, pois, é através deste que se espera a padronização fator 

crucial para o bom atendimento, principal serviço a ser notado pelo hóspede em 

relação ao recepcionista. A partir da reposta dada, avalia-se que o objetivo deste 

treinamento não está sendo alcançado, uma vez que a maioria dos recepcionistas 

não o reconhecem como treinamento, e dentre os que reconhecem ainda possui 1 

recepcionista que obteve dificuldade em por em prática o que foi aprendido. 

Para comparar os resultados esperados pela gerência e opnião da mesma em 

relação aos treinamentos, foi formulado o próximo bloco (Tabela 4) com a opnião 

dos recepcionistas em relação a frequência dada os treinamentos e sua percepção a 

cerca destes. 

 

Tabela 4 

Treinamento – Questões fechadas 

TREINAMENTO 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 
em parte 

Concordo 
em partes 

Concordo 
Plenamente 

Há  capacitação, através de 
treinamentos e outras formas 

1 2 2 2 

A frequência que são realizados os 
treinamentos são adequadas 

1 2 1 3 

A missão, visão e valores do hotel 
são conhecidos por todos 

1 2 1 3 

 

 

Na Tabela 4 o fato de 3 dos 7 recepcionistas discordarem da primeira 

afirmativa “há capacitação, através de treinamentos e outras formas” é 

compreendida através da análise feita na tabela 6, onde mais que 50% dos 

recepcionistas não reconheceram nenhum treinamento feito na empresa. Para os 

recepcionistas que afirmaram que há capacitação por parte da empresa, 50% 

concordaram em partes, mostrando assim dúvidas sobre a qualidade e eficácia da 

capacitação que está sendo proposta. 
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Para a segunda afirmativa “a frequência que é realizada os treinamentos é 

adequada”, 4 dos 7 recepcionistas concordam, e em sua maioria concordam 

plenamente, o que confronta com a opinião de 3 recepcionistas que discordam, 

sendo que 1 avalia como “discordo totalmente”, assim mostra uma divergência nas 

opiniões em seus extremos de concordância e discordância. 

Como última afirmativa do bloco de treinamento “a missão, visão e valores do 

hotel são conhecidos por todos”, o resultado é exatamente igual ao da afirmativa 

anterior, se mostrando divergente quanto às opiniões. Este fato se dá devido a esta 

afirmativa ser um resultado das afirmativas anteriores, onde os treinamentos bem 

aplicados fazem a equipe trabalhar em um padrão, em função da visão e missão, 

através dos valores da empresa. 

Visto que mais de 50% dos recepcionistas não reconhecem nenhum tipo de 

treinamento feito pela empresa durante seu período de trabalho e possuem opiniões 

contrárias, quanto a reconhecer as práticas de capacitação dado pela empresa. 

Deste modo não é possível para a maioria saber, e perceber o conhecimento da 

missão, visão e valores da empresa nos outros funcionários. 

Para Stewart (1998) a importância dos treinamentos é gerar maior inovação 

por partes dos funcionários, admitindo que em grande parte dos casos os 

treinamentos são perda de dinheiro, todavia se forem feitos com frequência e 

atendendo as necessidades de cada setor específico, é uma oportunidade de 

aprender novas habilidades que podem utilizar. 

Para obter bons resultados dos treinamentos e motivação por parte dos 

funcionários é preciso obter benefícios profissionais e pessoais, através dos 

treinamentos. Como as respostas de opinião quanto à frequência dos treinamentos 

se mostraram divergente, foi possível observar que boa parte não esta satisfeita ou 

não recebe todo aproveitamento dos treinamentos que tiveram. 

Os treinamentos sem um acompanhamento, para verificar o que foi 

aprendido, também não garantem sozinhos o resultado de tudo que foi passado. O 

único recepcionista que possuiu dificuldade em por em prática o que foi aprendido 

no treinamento, respondeu que o motivo foi a sua inexperiência na área, sendo este 
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trabalho o seu primeiro emprego, desse modo, a empresa não acompanhou e 

auxiliou de forma correta. 

O próximo bloco (Tabela 5) busca avaliar se há reconhecimento e incentivo 

das idéias dos funcionários. 

Tabela 5 

Incentivo de idéias 

 

 

Na Tabela 5 as questões fechadas referem-se ao incentivo de idéias, onde 

nas duas primeiras afirmativas é medido o reconhecimento e a terceira afirmativa é 

uma pergunta direta sobre a opinião destes sobre o incentivo de idéias dado por sua 

gerência, uma vez que o funcionário reconhecido busca aprimorar mais seu 

conhecimento e participar mais. 

Na afirmativa “A minha chefia costuma dar retorno, sobre meu desempenho”, 

5 dos 7 funcionários concordaram, sendo 4 concordando plenamente, e somente 2 

dos 7 discordando em partes. Já na afirmativa “Minha atuação e dedicação são 

reconhecidos, 6 de 7 recepcionistas concordaram, sendo somente 1 que concordou 

plenamente, e 1 que discordou em partes. Quanto à terceira afirmativa “Minhas 

idéias são aproveitas” todos concordaram, entretanto a maioria concorda em partes. 

Assim, pode-se observar que há um retorno quanto ao desempenho dos 

recepcionistas, estes são reconhecidos. Por outro lado, o número dos recepcionistas 

que “concordam plenamente”, caiu consideravelmente da primeira afirmativa para a 

segunda e para a terceira, isto mostra que existe um maior retorno quanto ao 

trabalho dos funcionários, do que o efetivo aproveitamento e reconhecimento suas 

idéias. 

INCENTIVO DE IDÉIAS 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 
em parte 

Concordo 
em partes 

Concordo 
Plenamente 

A minha chefia direta costuma dar 
retorno, sobre meu desempenho 

- 2 1 4 

Minha atuação e dedicação são 
reconhecidos 

- 1 5 1 

Minhas idéias são aproveitadas - - 4 3 
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Na entrevista foi perguntado se as idéias dos funcionários eram reconhecidas 

e utilizadas, em resposta a gerente explicou que: “Sim. Muitas idéias já foram 

utilizadas como melhorar procedimentos na garagem, em reservas e passeios 

oferecidos a hóspedes”. Assim foi possível observar que as idéias são ouvidas e 

utilizadas, pela gestão que acabam virando capital estrutural, onde pode se observar 

o modo que mudou quanto alguns quesitos da reserva, nos folhetos distribuídos 

para os hóspedes com sugestões de passeios que podem ser feitos pela recepção. 

Outro ponto a se observar são as idéias sugeridas pelos funcionários da recepção a 

respeito da observação do funcionamento do hotel até mesmo de outros setores, o 

que melhora o serviço de todos pois todos, os setores estão interligados direta ou 

indiretamente. 

Deste modo é importante que o incentivo às idéia seja passado claramente da  

gestão para os funcionários, pois assim, estes possuem mais autonomia para 

participarem e exporem suas idéias, compartilhando seu conhecimento. Como foi 

percebido na Tabela 5, as três afirmativas possuíram juntas somente 3 respostas 

discordando e “em partes”, tendo assim a maioria que concorda com as mesmas, 

apresentando um resultado positivo. 

Na Tabela 6 é possível observar a opinião dos participantes em relação ao 

incentivo para formação de comunidades de práticas, que também faz parte do 

incentivo de idéias, só que este possui inicialmente o incentivo de grupos que juntos 

podem sugerir e produzir mais. 

Na primeira afirmativa “Há participação dos funcionários na solução de 

problemas e decisões da empresa” 4 dos 7 participantes discordaram, totalizando 

assim a maioria com 3 “discordando em partes” e 1 “discordando plenamente” e 

somente 3 dos 7 concordaram, sendo somente 1 “concordando totalmente”. A partir 

deste resultado pode-se observar que é um ponto que deverá ser melhorado pela 

gestão do hotel e que influencia diretamente na melhora das outras duas afirmativas. 

Na segunda afirmativa “O hotel possui medidas para integração entre 

funcionários, como reuniões e eventos” 4 dos 7 recepcionistas concordaram, tendo 3 

dos 7 que discordaram, sendo 1 que “discorda totalmente. 
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Na terceira afirmativa “Os diversos setores do hotel, trabalham de forma 

integrada”, 5 dos 7 concordaram, sendo 2 que “concordaram plenamente, sendo 

somente 2 de 7 que discordaram em partes. Esta última afirmativa é o resultado das 

duas anteriores, quando há a participação dos funcionários nas soluções dos 

problemas do hotel e o incentivo destes por meio da gestão, como consequência 

eles trabalharão de forma integrada. 

  Tabela 6 

Incentivo a comunidade de práticas 

 

Em um hotel, frente aos imprevistos e situações criadas diariamente no 

ambiente de trabalho, esta terceira afirmativa é essencial para o bom funcionamento 

de todo o hotel. A terceira afirmativa depende diretamente das respostas da primeira 

e segunda. É preciso que o hotel crie medidas que integrem os funcionários do 

próprio setor e dos outros setores. 

Em entrevista foi perguntado se havia alguma forma para troca de opiniões 

entre os recepcionistas, em algum momento, e a resposta dada foi: “Reuniões. 

Somente quando a ocupação do hotel esta baixa ou, quando é observado algum 

problema nas informações marcamos uma reunião para tudo ser esclarecido e 

analisado”. Para a resposta dada pode-se observar que não há uma organização 

nem prioridade para reuniões, somente quando se faz necessário. 

Em relação ao capital estrutural Stewart (1998) relaciona o conhecimento 

apreendido através de procedimentos, checklist, formas de compartilhar o 

conhecimento através de ativos que pertencem a empresa. Foi discutido na 

entrevista com a gerente o capital estrutural a cerca do conjunto de habilidades e 

conhecimento retidos em bancos de dados, manuais e outros. 

INCENTIVO A COMUNIDADES 
DE PRÁTICA 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
em parte 

Concordo 
em partes 

Concordo 
Plenamente 

Há participação dos funcionários na 
solução de problemas e decisões 

da empresa 
1 3 2 1 

O hotel possui medidas para 
integração entre funcionários, como 

reuniões e eventos 
1 2 3 1 

Os diversos setores do hotel 
trabalham de forma integrada 

- 2 3 2 
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Como resposta aos tipos que caracterizam o capital estrutural foi reconhecido 

no hotel o checklist que é preenchido diariamente, sendo dois por turno, onde 

algumas informações são preenchidas várias vezes durante o período para estar 

sempre atualizado. Na Figura 1 pode-se observar o checklist do setor da recepção. 

As primeiras informações do checklist são preenchidas e observadas durante o dia, 

em sua maioria são somente para chegar e marcar com um “ok” quando feito algum 

procedimento, para organizar e deixar as informações para os outros turnos. Na lista 

onde está escrito “Show Room” é para anotar o quarto que está sendo mostrado 

para algum visitante, para que todos fiquem atentos a este que está em uso e não 

designá-lo a um hóspede que faça check in. 

Os quadros “Mudanças” e “Hot Line Report” são vistos a todo o momento, 

onde “mudanças” são as mudanças de quarto que um quarto faz para outro e é 

preciso preencher os campos ao lado referentes aos outros setores para registrar 

que a informação foi passada para os outros setores. O recepcionista deve ligar para 

cada setor, e o hot line report são todas as informações recebidas dos hóspedes, 

geralmente são pedido feitos para o apartamento, como o exemplo: se um 

apartamento pedir um travesseiro, em caso de ser pedido na recepção, é escrito no 

checklist, quem recebeu o pedido, para quem foi passado (neste caso para alguém 

da governança) e que horas, caso atrase e o hóspede reclame, qualquer 

recepcionista terá acesso às informações e saberão o que aconteceu, ou a quem 

recorrer (neste caso para o responsável que recebeu o pedido na governança). 

O Log Book também é uma maneira de capital estrutural respondida pela 

gerência na entrevista. O log book é um livro onde é anotada qualquer informação 

que deva ser passada para todos do setor, quando é lida a pessoa deixa sua 

assinatura registrando que está ciente. 
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Figura 1 Checklist 

 

Dentro das medidas que fazem parte do conjunto de habilidades e 

conhecimento que o hotel possui, as únicas reconhecidas pela gerente foi o checklist 

e o log book, sem nenhuma outra medida para o aproveitamento do conhecimento e 

idéias dos recepcionistas.  
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Em relação ao capital do cliente foram feitas algumas perguntas na entrevista 

para avaliar se a empresa utiliza o hóspede como forma de se obter mais 

conhecimento para seus serviços, a fim de melhorá-los aumento a satisfação do 

próprio hóspede.  

Primeiramente foi perguntado qual o público alvo do hotel, foi respondido: 

“Corporativo e aos finais de semana algumas famílias a lazer”. Para melhor atender 

o público alvo foi perguntado se o hotel possui algum banco de dado sobre os 

hóspedes, e foi respondido que: “Sim. Toda vez que o pax18 fica em algum hotel da 

rede é cadastrado no sistema, assim como qualquer solicitação, preferência e 

problemas que ocorreram durante sua estada, para não se repetir”.  

De acordo com o público alvo, foi perguntado que tipo de serviços o hotel 

possui para aumentar o relacionamento com os hóspedes, foi respondido que: “O 

hotel possui internet sem custo possui uma academia e serviço de quarto 24 horas”. 

O hotel não pode disponibilizar de muitos serviços, pois tem pequeno porte e estes 

serviços atendem as necessidades do público corporativo. Para as famílias que se 

hospedam durante o final de semana, o hotel ainda não possui nenhum serviço 

específico. 

Foi perguntado se há alguma sugestão que os hóspedes já tenham 

compartilhado com os recepcionistas, que foi reconhecida pela empresa e ainda não 

esteja sendo usada. O gerente respondeu que: “Cartão fidelidade19, muitos 

hóspedes reclamam que a rede ainda não possui”, em seguida foi perguntado o 

porquê de não ser usado, em resposta: “Não é interesse para a empresa por 

enquanto investir no cartão fidelidade”. A resposta é justificada através do momento 

que a hotelaria se encontra na cidade do Rio de Janeiro, que esta sediando muitos 

eventos, importantes reuniões, feiras o que deixa a ocupação em alta nos últimos 

anos, sendo assim a empresa não está tento uma visão para satisfação e fidelidade 

do hóspede a longo prazo. 

                                                 
18

 Pax é o termo utilizado na hotelaria para designar os hóspedes 
19

 O cartão fidelidade nos hotéis é uma maneira de fidelizar o hóspede, onde através dele é oferecido 
descontos, promoções a medida que o hóspede se hospeda durante um período maior de tempo ou 
retorna ao hotel. 
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Também foi perguntado se o hotel já atendeu alguma sugestão dada pelos 

hóspedes através do guest coment ou dada na recepção para os recepcionistas, foi 

respondido que: “Sim. Sobre ter alimentos no restaurante para diabéticos e para 

quem tem problema com ingestão de glúten”. 

De acordo com Stewart (1998) todas as medidas que foram perguntadas 

visam aumentar a satisfação do hóspede, fazendo assim que ele retorne e não seja 

conduzido pelo poder de persuasão da concorrência, tendo mais tolerância com o 

preço que a empresa possui e estabeleça essa fidelidade. Para as respostas nas 

perguntas anteriores, foi possível perceber que embora se tenha um banco de dados 

dos hóspedes ainda não são bem aproveitadas as informações que o 

empreendimento possui sobre estes. 

Como não foi observado o interesse de implementação do cartão de 

fidelidade, objetivo do capital do cliente, fidelizar o cliente, e como foi apontado 

também pelo hóspede, foi perguntado se há alguma maneira de “agradar” o hóspede 

que frequenta normalmente o hotel ou hotéis da rede, como o recepcionista através 

do banco de dado possui essa informação, foi respondido que para estes hóspedes 

os funcionários se prontificam a deixar uma lembrança no apartamento ou dar um 

upgrade20 quando possível, pois já conhece que o hóspede é habitue21, entretanto 

isto parte do recepcionista e não está em nenhuma norma da empresa e nem é 

passada como forma de gestão. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Upgrade é o termo que caracteriza a troca de quarto antes do momento da chegada do hóspede 
para uma categoria superior sem cobrar uma taxa ou diferença de custo. 
21

 Habitue é a designação para hóspede que se hospedam com uma certa frequência no hotel. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com a proposta de conceituar e observar a gestão do capital intelectual nos 

empreendimento hoteleiros foi apresentado neste trabalho a teoria da gestão do 

capital, com o estudo feito em um hotel de rede localizado no bairro de Copacabana 

onde foi desenvolvida a observação sistemática por parte da pesquisadora, durante 

o período de estágio. 

No primeiro capítulo foi conceituado o capital intelectual tendo em vista uma 

nova forma de gestão para os empreendimentos hoteleiros. Esta conceituação se 

deu junto à explicação das mudanças sofridas nos modelos de gestão e percepção 

do trabalhador ao longo dos anos, entendo assim a necessidade do mercado em 

gerir de forma mais eficaz. 

Foi demonstrado também as especificidades de cada um dos capitais que 

compõem o capital intelectual, o capital humano, capital estrutural e capital do 

cliente, como fatores importantes para a gestão do capital intelectual em seu todo, e 

como estes podem ser reconhecidos dentro de um empreendimento hoteleiro. 

Foi feito um estudo do hotel analisado com a observação das rotinas e do 

ambiente de trabalho no setor da recepção, através do período de estágio, visando 

caracterizar a gestão deste sob o ponto de vista da gestão do capital intelectual. 

Pelo porte do hotel analisado foi percebido a limitação nos serviços e medidas que 

auxiliam na gestão. 

Por meio dos questionários e entrevista pôde-se concluir que o nível de 

qualificação na área de hotelaria e turismo ainda é baixo. Foi reconhecido pelos 

recepcionistas o incentivo para expor suas idéias, entretanto pela falta de 

treinamento, é difícil exigir uma padronização e comportamento de acordo com a 

filosofia da empresa, pois o investimento em treinamento e capacitação é baixo. 

Deste modo, sem esse investimento e maior incentivo a integração entre os 

funcionários, como só foi reconhecido algumas reuniões quando se fazem 

necessárias, não é possível que o funcionário produza tudo que pode ser 
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compartilhado, pois ainda falta investimento. A empresa mostra que o 

aproveitamento de ideias ainda é superficial.  

Tanto a gestão do capital estrutural quanto a gestão do capital do cliente 

ainda não é bem definida pelos gerentes nem bem empregada, visto que se possui 

poucas medidas para se compartilhar o conhecimento e agregar valor com o que foi 

utilizado das idéias dos recepcionistas, e ainda não são aproveitadas nem discutidas 

todas as idéias propostas pelos hóspedes. 

Ao final desse estudo pode-se concluir que o momento que a hotelaria está 

passando justifica a gestão por parte dos empreendimentos hoteleiros, sem atentar a 

uma gestão mais eficaz para se tornar diferencial e competitivo a longo prazo. Não 

foi possível entrevistar todos os funcionários e tiveram informações relacionadas ao 

capital estrutural que não foram compartilhadas. Por parte da gestão do capital 

intelectual, foi possível perceber que o acesso a informação ainda não é bem 

definido e utilizado como forma de se obter maior proveito do conhecimento 

organizacional que o setor possui, a área ainda não esta bem definida por 

profissionais com a qualificação especifica para o trabalho o que reflete a gestão 

focada no momento e lucro que o hotel e a hotelaria possui do que coma qualidade 

e eficiência frente a concorrência. O capital intelectual por sua vez ainda não é bem 

aplicado no setor estudado pois no seu resultado final com o cliente, ainda não há 

uma preocupação efetiva com este. 

Depois deste estudo com a recepção seria possível estender a pesquisa a 

outros setores existentes no hotel. Desta forma caberia ter uma análise de gestão de 

todo o hotel, podendo fazer um plano de gestão para alcançar maior satisfação do 

hóspede e fidelização deste, através do investimento no capital intelectual. Espera-

se que esse trabalho tenha contribuído para uma visão mais ampla de um novo 

modelo de gestão mais eficiente, com uma visão de longo prazo, frente as 

mudanças de mercado e desenvolvimento do setor da hotelaria alcançado na 

cidade. 
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APÊNDICE 1 - Questionário para funcionários da recepção 

 

1. Qual o Cargo que ocupa na Empresa? 

______________________________. 

2. Qual seu gênero?  (  ) F (  ) M 

3. Qual sua idade? _________________. 

4. Qual o seu nível de Escolaridade? 

Nível Médio  (  ) Completo (  ) Incompleto 

Nível Superior (  ) Completo (  ) Incompleto 

Qual Curso: ____________________. 

5. Possui: 

(  ) MBA/Pós (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

a) Dos campos preenchidos os cursos são relacionadas a área de 

atuação? ______________________. 

6. Possui Cursos na área? (  ) Não (  ) Sim. Quais? ____________ 

__________________________________________________. 

7. Qual seu nível nas seguintes línguas? 

Inglês       (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

Espanhol       (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

Outras:__________ (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

________________ (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

8. Qual o número em anos de experiência você possui na área? __ 

9. Há Quantos anos trabalha na empresa? ___ 

10. Quais são as habilidades que os clientes mais valorizam dentre as 

diversas habilidades que você possui? Por quê? 

______________________________________________________

_______________________________________________. 

11. Que habilidades e talentos você mais admira para o setor que se 

encontra? Por 

quê?___________________________________________. 
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12. Já participou de algum treinamento na empresa? ______. 

a) Se sim, qual você achou melhor? Por quê? ______________ 

____________________________________________________. 

b) Você encontrou alguma dificuldade para colocar em prática o que 

foi aprendido nos treinamentos? Por que você acha que isto 

aconteceu? __________________________________ 

_________________________________________________________
________________________________________________. 

 

13. Responda a tabela de acordo com nível de concordância: 

 

1 2 3 4 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em partes 

Concordo 
em partes 

Concordo 
Totalmente 

 

 

Utilizo meus conhecimentos, capacidades e habilidades no 
cargo que ocupo. 

1 2 3 4 

A Missão, Visão e Valores do hotel são conhecidos por todos. 1 2 3 4 

O hotel oferece oportunidades de crescimento profissional para 
seus empregados. 

1 2 3 4 

A empresa investe na minha capacitação, através de 

treinamento e outras formas. 
1 2 3 4 

A frequência que são realizados os treinamentos é adequada. 1 2 3 4 

Sinto-me a vontade para discordar da minha chefia imediata. 1 2 3 4 

O(A) gerente do setor ouve a opinião da equipe. 1 2 3 4 

O(A) chefia direta costuma dar retorno, positivo/negativo, 

sobre o meu desempenho. 
1 2 3 4 

Os diversos setores do hotel trabalham de forma integrada. 1 2 3 4 

Considero-me uma pessoa importante para que a empresa 

atinja seus objetivos. 
1 2 3 4 

Os funcionários, frequentemente, são chamados a participar na 

solução de problemas e decisões da empresa. 
1 2 3 4 

Minha atuação e dedicação ao trabalho são reconhecidos. 1 2 3 4 

A organização transmite para o público em geral a imagem de 

serviço de qualidade. 
1 2 3 4 

Minhas idéias são aproveitadas pela minha chefia 1 2 3 4 

Gosto de aprender coisas novas mostrando abertura a novos 

conhecimentos e a programas de treinamento 
1 2 3 4 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO PARA GERÊNCIA 

 

14. Qual o Cargo que você ocupa na Empresa? 

15. Qual seu gênero?  (  )F (  )M 

______________________________. 

16. Qual a sua idade? _______________. 

17. Qual o seu nível de Escolaridade? 

Nível Médio  (  ) Completo (  ) Incompleto 

Nível Superior (  ) Completo (  ) Incompleto 

Qual Curso: ____________________. 

18. Possui: (  ) MBA/Pós (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

a) Dos campos preenchidos os cursos são relacionadas à área de 

atuação? ______________________. 

19. Possui Cursos na área? (  ) Não (  ) Sim. Se afirmativo, quais? 

__________________________________________________. 

20. Qual seu nível nas seguintes línguas? 

Inglês       (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

Espanhol       (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

Outras:__________ (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

________________ (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

21. Qual o número em anos de experiência você possui na área? 

__ 

22. Há quantos anos trabalha na empresa? ___ 

23. Qual o número de demissões do setor no último ano? ___ 

24. Qual o número de contratações no setor no último ano? ___ 

25. Quais são as habilidades que os clientes mais valorizam nos 

funcionários do setor, com base nas resposta do Guest Coment? Por 

quê? ______________________ 

__________________________________________________. 

26. Que habilidades e talentos você mais admira nos funcionários 

do setor? Por quê? _________________________ 

__________________________________________________. 

27. Possui algum plano para treinamento e desenvolvimento para 

seus sucessores? (  ) Sim (  ) Não  

28. A empresa incentiva/possui programas de desenvolvimento 

pessoal dos funcionários? (  ) Sim (  ) Não 

a) Em caso afirmativo, cite os:__________________________ 
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______________________________________________________

_______________________________________________. 
29. O hotel costuma realizar treinamento com os funcionários? (  ) 

Não ( )Sim, Marque com que frequência: 

(  )Mensalmente  (  )Bimestralmente 

(  )Semanalmente (  )Anualmente 

 

30. Qual a finalidade dos treinamentos? _________________ 

__________________________________________________. 

31. Os concorrentes contratam os funcionários da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 

32. Por que os funcionários deixam a empresa e aceitam cargos 

em outras organizações? _________________________ 

__________________________________________________. 

33. Existe alguma medida que auxilie na padronização dos 

serviços prestados? Qual? _____________________________ 

______________________________________________________

_______________________________________________. 

34. Há algum mecanismo que auxilie no compartilhamento de 

informação entre os colaboradores? Qual? _________________ 

______________________________________________________

_______________________________________________. 

35. Alguma ideia vinda de colaboradores na recepção já foi 

aproveitada e utilizada pela empresa com ajuda de algum 

mecanismo? Qual? ___________________________________ 

______________________________________________________

_______________________________________________. 

36. A empresa reconhece algum ativo que seja um diferencial 

frente os concorrentes diretos, e que agregue valor para eles? 

Quais? _____________________________________________ 

__________________________________________________. 

37. Há algum recurso tecnológico usado que ajude nos 

procedimentos usados pelo setor? Qual? __________________ 

______________________________________________________

_______________________________________________. 

38. A empresa trabalha com algum banco de dados dos hóspedes? 

Qual? _____________________________________ 

__________________________________________________. 

39. Qual o publico alvo do empreendimento hoteleiro? ______ 

__________________________________________________. 

40. Que serviços o hotel possui para aumentar o relacionamento 

com este publico alvo? ___________________ 
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__________________________________________________. 

41. Alguma sugestão de hóspedes já foi incorporada pela 

empresa? __________________________________________ 

_________________________________________________. 

 

 


