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RESUMO 

 

No setor hoteleiro existe um encontro de pessoas que possuem história e personalidades 

diferentes, todos esses encontros estão passíveis de serem bons ou desconfortáveis. 

Pensando nisso, este trabalho busca entender quais são caminhos para a prevenção e 

combate ao assédio na hotelaria, discutindo sobre assuntos como assédio moral e sexual no 

trabalho, o serviço hoteleiro, as atividades no setor de recepção e governança, o atendimento 

hoteleiro, a ética no turismo e a cultura organizacional. Os objetivos específicos consistem 

em: indicar limites para um bom atendimento; problematizar o assédio moral e sexual no 

atendimento em recepção e governança hoteleira e identificar pontos críticos que podem ser 

revistos para evitar assédio. A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa exploratória 

e aplicada fazendo uso de referenciais teóricos e as percepções dos sentimentos e 

expectativas dos funcionários do ramo hoteleiro que foram coletadas por meio de entrevistas 

semiestruturadas, que foram direcionadas aos funcionários de um hotel de luxo na cidade do 

Rio de Janeiro. Pudemos concluir com esse trabalho que encontramos alguns dos limites para 

um bom atendimento, ou seja, que o trabalhador não deve fazer coisas que os façam sentir 

inferiores nem nada de cunho sexual, já que ambos poderiam implicar em assédio moral ou 

sexual. Para evitar o assédio, sugerimos medidas como treinamento específico para os 

funcionários se defenderem de possíveis situações de assédio, melhora da comunicação 

interna na organização, fortalecimento de uma cultura organizacional que proteja o 

trabalhador, incluindo rituais específicos, criação de sanções para hóspedes reincidentes na 

agressão e um programa educacional para hóspedes e incluir procedimentos operacionais 

padrão de segurança para os trabalhadores. 

 

 

Palavras chave: atendimento; limites; assédio; recepção; governança; relações humanas. 
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ABSTRACT 

 

In the hotel sector there is a meeting of people who have different history and personalities, all 

of these meetings are likely to be good or uncomfortable. With this in mind, this work seeks to 

understand what are the ways to prevent and combat harassment in the hotel industry, 

discussing issues such as moral and sexual harassment at work, hotel service, activities in the 

reception and governance sector, hotel service, ethics in tourism and organizational culture. 

The specific objectives are: to indicate limits for good service; problematize moral and sexual 

harassment in front office and  hotel housekeeping services and identify critical points that can 

be reviewed to avoid harassment. The adopted methodology consisted of exploratory and 

applied research using theoretical references and the perceptions of the feelings and 

expectations of the employees of the hotel industry, which were collected through semi-

structured interviews, which were directed to the employees of a luxury hotel in Rio de Janeiro 

city. We were able to conclude with this work that we found some of the limits for good care, 

that is, that the worker should not do things that make them feel inferior or anything of a sexual 

nature, since both could imply moral or sexual harassment. To avoid harassment, we suggest 

measures such as specific training for employees to defend themselves against possible 

situations of harassment, improving internal communication in the organization, strengthening, 

and organizational culture that protects the worker, including specific rituals, creating sanctions 

for repeat offenders in the aggression and an educational program for guests and include 

standard operating safety procedures for workers. 

 

 

Keywords: attendance; limits; harassment; front office; housekeeping; human relations. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A partir do século XX houve o aumento das viagens com o desenvolvimento dos meios 

de comunicação e dos transportes mais rápidos. Nesse período foi possível perceber também 

a crescente procura por produtos turísticos mais distantes (ASHTON, 2006). Com o aumento 

na procura de novos destinos e seu desenvolvimento, o turismo passou a ser estudado em 

seus distintos setores e passou a ser visto como potência de geração de lucros.  

A mercadoria turística é composta por 3 serviços principais: o transporte, a hospedagem 

e o atrativo, fazendo com que a hotelaria e o turismo sejam inseparáveis (PETROCCHI, 2002). 

Dentro dos cargos e serviços necessários para se manter uma hospedagem, está a 

governança e a recepção, que serão os setores objeto de estudo desse trabalho. 

Recepção e governança são setores operacionais do hotel. Para Sobral e Peci (2008)  

os setores operacionais são os principais para uma organização, pois são eles que convertem 

os insumos em produtos e serviços, e dessa maneira, atendem as vontades dos clientes.  

Os serviços são o grande destaque na hotelaria e no turismo como um todo. Por isso, 

dentro do turismo existem muitas relações humanas e cada uma é única, Silva (2004) diz que 

o atendimento turístico é um encontro de pessoas. Tendo em mente que essas interações 

podem ser boas ou desconfortantes, principalmente para os funcionários, e em paralelo, o 

aumento da preocupação com os direitos trabalhistas e humanos, assuntos como  assédio 

têm ganhado mais visibilidade.   

Nessa pesquisa iremos abordar os assédios sexuais e morais que ocorrem no ambiente 

de trabalho. O assédio, sendo ele moral ou sexual, não é um tema novo, mas o primeiro 

estudo foi publicado somente em 1996 pelo pesquisador sueco especialista em psicologia do 

trabalho, Heinz Leymann. Seu trabalho abriu caminho para que outras áreas começassem a 

se interessar por esse assunto (FREITAS, 2007). 

Os assédios podem acontecer em diversos círculos, inclusive no organizacional. 

Focaremos esse trabalho no ambiente organizacional. 

Para Freitas (2007, p. 3),  

 

o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que visa 
a diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um 
indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho, atingindo a sua 
dignidade e comprometendo a sua integridade pessoal e profissional. 
 

Para Barreto (2010) o assédio moral é um risco invisível responsável pelo mal-estar e 

algumas reações sociais preocupantes. O assédio moral  produz tanto doenças físicas como 

psíquicas que podem levar a morte (BARRETO, 2010). De acordo com publicação da 
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Fundação Oswaldo Cruz (2014), a repetição é importante para caracterização do ato, como 

podemos ver a seguir: 

 
O assédio moral é uma prática na qual o tempo e a duração são importantes. Não 
se trata de uma violência pontual. As ações que caracterizam o assédio são 
frequentes, reiteradas, reproduzidas pelo assediador por algum tempo. Estas 
podem ser diárias, semanais ou mensais. Este fenômeno pode ocorrer de maneira 
sutil, dissimulada e não declarada abertamente e provoca sérios danos à pessoa 
assediada devido ao seu poder altamente destrutivo, que mexe com as estruturas 
emocionais” (FIOCRUZ, 2014. p. 10). 

 

Ambas as referências destacam o poder destrutivo que o assédio pode ter sobre a 

vítima, e o destaque é que ele pode acontecer de forma dissimulada, o que torna ainda mais 

difícil para a vítima perceber e se resguardar da violência. Ele pode acontecer como ironias 

ou no meio de adulações cínicas, no controle indevido ou excessivo do trabalho, e nesses 

casos a violência torna-se quase imperceptível, mas vai abalando a confiança e moral do 

trabalhador ao longo do tempo, podendo chegar a consequências muito graves, como Barreto 

(2010) destaca. Para a Fundação Oswaldo Cruz em sua cartilha Assédio Moral e Sexual no 

Trabalho (2014), o assédio moral pode ser praticado de três maneiras, como listados no 

quadro abaixo: 
 

 
Assédio Vertical 

Acontece quando essa ação é praticada pelo 
chefe. O chefe constrange, humilha e 
destrata o funcionário.  

 
Assédio Horizontal 

Acontece quando a ação é praticada por 
colegas de trabalho. Podem ter início com 
“brincadeiras” e assim evoluir para o assédio 
moral. 

 
Assédio Ascendente 

Acontece quando o chefe é o assediado, são 
raros. Podem ocorrer quando a equipe não 
aceita a nova pessoa como líder, e assim 
omitem informações, são hostis etc.  

Quadro 1 – Como o assédio moral pode acontecer em um ambiente organizacional. 
Fonte: Fiocruz, 2014 (adaptado). 

 

A prática do assédio moral na hotelaria pode acontecer quando por exemplo, um cliente 

fica exaltado e para manifestar sua indignação ataca diretamente a pessoa que naquele 

momento está representando a empresa. Outro caso comum é quando os próprios 

supervisores desqualificam o trabalho executado pelo subordinado. Casos mais difíceis de 

identificar, relatar e até provar são a desqualificação por oferta de instruções, procedimentos, 

equipamentos e produtos inadequados à atividade, o que impossibilita a realização da tarefa 

na sua melhor forma e acaba provocando descontentamento do funcionário, falta de 

identificação com seu trabalho e comentários ou reclamações dos supervisores. 

Freitas (2007) diz que se confunde assédio sexual com o moral, por decorrência de um 

modismo. Define-se assédio sexual “constranger alguém, com o intuito de obter vantagem ou 
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favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” (Código Penal, art. 216-A). 

São exemplos de assédio sexual: insinuações explícitas ou veladas; gestos ou palavras 

(escritas ou faladas); perturbação, ofensas; conversas indesejáveis sobre sexo; narração de 

piadas ou expressões de conteúdo sexual; contato físico indesejado; solicitação de favores 

sexuais; convites impertinentes; pressão para participar de saídas; exibicionismo; criação de 

um ambiente pornográfico (BRASIL, 2011). 

No quadro abaixo poderá ser visto as formas que o assédio sexual no trabalho pode 

acontecer segundo a Fundação Oswaldo Cruz na cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho 

(2014): 

 
 

Assédio Vertical 

Acontece quando a pessoa, com poder 
hierárquico maior, usa sua posição para 
constranger a outra com intimidações com o 
intuito de obter favores sexuais.  

Assédio Horizontal Acontece quando as pessoas estão no 
mesmo nível hierárquico.  

Assédio Ascendente Acontece quando o chefe é a vítima. São 
casos mais raros. 

Quadro 2 – Como o assédio sexual pode acontecer 
Fonte: FIOCRUZ, 2014 (adaptado). 

 
 

Dentro da hotelaria todos esses tipos de assédio são possíveis, mas pensando no 

hóspede como alguém que pode cometer essas ações, podemos pensar que o assédio 

cometido por ele é o assédio vertical, já que dentro do hotel eles são vistos como superiores 

e existe a necessidade de servi-los. 

O site Vagas (2015), destinado a busca de empregos realizou uma pesquisa com quase 

5000 pessoas cadastradas em sua rede e apontou os seguintes dados: 52% dizem ter sofrido 

algum tipo de assédio, 87,5% não denunciaram a agressão e 39,4% não denunciou por medo 

de perder o emprego. Ainda segundo essa pesquisa o assédio moral é o mais comum no 

ambiente organizacional 47,3% dos participantes disse ter sofrido essa agressão e as 

mulheres equivalem a 51,9% desses casos. O assédio moral está distribuído de forma mais 

equitativa entre os gêneros, porém, o sexual é bem mais comum contra as mulheres. 9,7% 

das pessoas respondentes confirmaram ter sofrido assédio sexual, desses, a maioria era 

mulher, correspondendo a 79,9% da amostra.  

Enxergando também o hóspede como superior aos funcionários dentro do 

estabelecimento hoteleiro, já que existe a necessidade de servi-lo, e admitindo que alguns 

deles podem possuir reações e atitudes prejudiciais aos funcionários, buscamos reunir 

informações e entender mais acerca disso.  

Dessa forma, queremos com esse trabalho responder a seguinte pergunta: quais são 

os possíveis caminhos para a prevenção e combate ao assédio em recepção e 

governança hoteleira?  
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Para isso foram criados objetivos específicos que são:  

• indicar limites para um bom atendimento; 

• problematizar o assédio moral e sexual no atendimento em recepção e governança 

hoteleira;  

• identificar pontos críticos que podem ser revistos para evitar assédio. 

Essa inquietação surgiu a partir da vivência da autora nos setores de governança e 

recepção e a percepção de muitos relatos de funcionários sobre situações constrangedoras e 

desagradáveis durante a interação com os hóspedes. Posteriormente descobrimos que nossa 

experiência em hotelaria (minha e da minha orientadora) é permeada de relatos de assédio e 

que dificilmente esses casos são denunciados porque os funcionários, sobretudo os de menor 

nível hierárquico, temem muito perder o emprego.  

Então iniciamos a construção de um referencial teórico, e por meio da pesquisa 

exploratória e descritiva foi elaborado o primeiro capítulo do  trabalho, com o intuito de 

entender a partir de autores, livros e trabalhos, temas como: as relações humanas no serviço 

hoteleiro, as funções dos setores de governança e recepção, os direitos do consumidor e 

também sobre assédio moral e sexual.  

Para a obtenção de dados que embasassem a pesquisa bibliográfica obtida foram 

realizadas entrevistas semiestruturas com funcionários operacionais e supervisores que 

trabalham nos setores de recepção e governança, com análise qualitativa interpretativista. A 

análise interpretativista foi incentivada por Thorne (2016) como especialmente útil para 

pesquisas nas ciências sociais com finalidade aplicada, como saúde, serviço social e saúde 

mental, como é o caso do assédio. Para Stake (2011), o método interpretativista tem a pessoa 

como principal instrumento, e depende de uma detalhada descrição e contextualização, além 

de empatia. Esses atributos foram conseguidos nessa pesquisa graças a minha vivência como 

estagiária no hotel que serviu de caso para o estudo.  

 

2  OS POSSÍVEIS LIMITES PARA UM BOM ATENDIMENTO 

 

Com esse trabalho buscamos identificar na literatura técnica os limites éticos de um bom 

atendimento em recepção e governança hoteleira e os subcapítulos abaixo tem como objetivo 

ajudar na construção de um pensamento acerca desse assunto, dessa maneira, serão 

enaltecidos temas como: as relações humanas e o serviço hoteleiro, as principais funções de 

camareiras e recepcionistas, elucidar o atendimento ao cliente, explicar a ética relacionada 

com turismo e hotelaria e os direitos do consumidor. Esperamos que a partir dessa revisão, 

possamos estabelecer um parâmetro com relação aos atendimentos atuais e procurar pontos 

que possam ser melhorados a fim de evitar situações de assédio.  
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2.1  RELAÇÕES HUMANAS E O SERVIÇO HOTELEIRO  

 

Krippendorf (2001, p.135) nos lembra como o turismo pode ser “desastroso, desumano 

e autodestruidor”. Para ele o turismo precisa ser modificado para que se torne melhor para o 

próprio viajante e as pessoas que vivem do mesmo. Nos apresentando ao termo “turismo 

suave” o autor preconiza que uma das características desse novo turismo é o servir ao homem 

e não o contrário. Toda e qualquer evolução no turismo deveria se basear no desenvolvimento 

humano, nas suas virtudes e nas atitudes sociais e éticas.  

Nesse livro Krippendorf está se referindo as sociedades como um todo, mas podemos 

adaptar esse pensamento para os problemas que o turismo pode causar nos autóctones que 

estão trabalhando diretamente nos meios de hospedagem. 

Segundo (GRINOVER, 2002, p. 26 apud PIROLO; TORRES, 2012, p. 510) a 

“hospitalidade é uma relação especializada entre dois protagonistas, aquele que recebe e 

aquele que é recebido”. Então hospitalidade pode ser direcionada tanto para os clientes como 

para os funcionários.  

Os empregados do segmento hoteleiro estão em constante contato com hóspedes de 

todos os lugares do mundo, recebendo e cuidando para que eles se sintam em casa. Silva 

(2008) diz que o atendimento nos serviços turísticos é um encontro de pessoas e dessa forma, 

a interação entre quem está trabalhando e quem pode estar de férias, pode trazer à tona 

muitas emoções diferentes.  

Para Krippendorf (2001), o sentimento de liberdade que o viajante experimenta é um 

grande fator para que esse turista pense que pode fazer o que quiser, pois está pagando, não 

importando a opinião alheia. Esse indivíduo pode acabar agindo de forma que normalmente 

tais atitudes não seriam aceitas entre os seus pares. Distantes de sua rotina, eles sentem-se 

especiais e podem romper regras de boa convivência e sociabilidade.  

É bom lembrar que o hóspede está fora de casa e isso pode gerar tanto sentimentos de 

maior empatia e respeito quanto o seu oposto, ou seja, a sensação de querer fazer o que não 

se pode fazer onde mora. Por outro lado, o trabalhador da hotelaria está sob pressão de 

cumprir metas normalmente difíceis (no setor de governança especialmente, onde é comum 

que a camareira ou arrumador tenham que limpar e arrumar uma UH - unidade habitacional 

em menos de 20 minutos), e de ser hospitaleiro e mestre na arte de receber bem.  

Por um lado, o turista tem urgência de curtir suas férias, de ser servido como se fosse 

especial e único, e o trabalhador precisa dar conta de suas tarefas de trabalho e servir a todos 

com a mesma urgência e delicadeza, pensando dessa forma, e sabendo que esses 

profissionais estão expostos a diferentes pessoas diariamente, não é difícil imaginar que 

situações desconfortáveis com os funcionários possam acontecer.  
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“A hospitalidade oferecida ao funcionário de um hotel é influenciada pelo modo que ele 

percebe o tratamento do seu empregador, assim como o modo pelo qual é tratado pelo 

hóspede” (GUERRIER; ADIB, 2004 apud PIROLO; TORRES, 2012, p. 510) 

Podemos perceber então que a maneira que o funcionário é tratado e percebido 

influencia diretamente na sua hospitalidade. Tratando bem o funcionário ele atenderá com 

sinceridade o hóspede, fazendo com que o contato tenha uma verdadeira hospitalidade.  

Levando em consideração que normalmente os funcionários operacionais da rede 

hoteleira trabalham entre seis e oito horas em uma escala 6x1, devemos pensar em como as 

relações de trabalho os afetam. Por isso, a maneira que esse colaborador é tratado, não 

somente por seus colegas de trabalho e superiores, mas também pelos hóspedes, importa 

por que a hospitalidade também está presente nessas relações. Para Krippendorf (2001. p. 

74), no turismo as “condições de trabalho são rigorosas: horas extras, horários irregulares, 

sobrecarga de acordo com a estação do ano e comprometimento pessoal a favor do cliente”.  

O autor também cita que é comum que turistas tratem mal os trabalhadores que os servem, 

identificando-os como inferiores socioeconomicamente, mas também culturalmente no caso 

de culturas muito diferentes, gerando o fenômeno conhecido como choque cultural ou mais 

negativamente instituído em atos xenofóbicos.  

Com essas condições rigorosas, onde ocorrem alterações de acordo com as 

necessidades do hotel, os funcionários comumente deixam de realizar alguns de seus planos 

pessoais para trabalhar. 

O estresse que ocorre no trabalho quase que diariamente deixa esses funcionários 

menos atentos a detalhes e situações que ocorrem, podendo acostumar com as situações 

desagradáveis, fazendo o ambiente profissional ainda mais estressante. A falta de tempo para 

realizar compromissos pessoais e ter suas relações familiares e afetivas também reflete no 

trabalhador que fica insatisfeito e sem muitos momentos de relaxamento. Todas essas 

questões afetam as relações humanas do servidor hoteleiro.  

Sabendo disso, as relações humanas podem causar situações de assédio quando: 1) 

existe a falta de hospitalidade dos hóspedes para com os funcionários; 2) quando os hóspedes 

enxergam os trabalhadores que os servem como inferiores ; 3) quando o funcionário passa 

muito tempo vivendo as relações de trabalho e se acostuma com o estresse diário; 4) quando 

os superiores reclamam indevidamente ou excessivamente do trabalho desempenhado pelo 

trabalhador; 5) quando superiores organizam as atividades de trabalho com metas 

impossíveis de serem atingidas; 6) quando superiores não oferecem treinamento, 

equipamentos e produtos necessários para o correto desenvolvimento da tarefa e depois 

reclamam do resultado insatisfatório obtido.  
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2.1.1 GOVERNANÇA  

 
O trabalho de governança começou no século XVII na França, originada nas famílias 

nobres, em que a governanta comandava todos os funcionários da casa, ocupando-se para 

que nada faltasse na limpeza, arrumação e administração. Conforme Vidal e Simonetti (2010), 

o serviço era executado com muita discrição e requinte.  

Essa atividade cresceu e se desenvolveu, e atualmente, segundo Davies (2001) a 

governança é a responsável por toda a organização e limpeza dentro das unidades 

habitacionais (UHs), seguindo os padrões de cada hotel, para aumentar a satisfação dos 

clientes. A governança também é responsável pela limpeza das áreas comuns da propriedade 

hoteleira. 

Além de limpeza e higienização, o setor ocupa-se da manutenção de plantas e vasos 

de flores, quando houver, da decoração e da lavanderia, que corresponde por si a um grande 

subsetor. Por tratar especialmente do principal produto vendido ao hóspede, o quarto, e 

possuir complexidade alta, a governança está sendo vista, nos últimos anos, como uma 

pequena empresa dentro do hotel, pois dependendo da categoria do hotel, pode chegar a 

representar 60% das despesas (SOARES, 2008). 

Iremos focar esse trabalho no serviço das camareiras quando estão nos andares das 

unidades habitacionais, onde elas transitam e ficam mais tempo e também possuem maior 

contato com os hóspedes. A principal atividade das camareiras em um hotel é manter os 

quartos limpos e organizados. É bom enfatizar que em um hotel de luxo o número de unidades 

habitacionais para cada camareira é menor, porém a técnica e exigência são maiores quando 

comparamos com hotéis mais simples.  

Para administrar uma equipe de camareiras, muitos hotéis maiores adotam o cargo de 

supervisor de andares que programa e compartilha, através dos relatórios, as atividades de 

cada camareira. Eles também supervisionam as UHs para verificar se foram limpos e 

arrumados de acordo com o padrão exigido e finalmente liberar o quarto para a recepção 

(CÂMARA, 2012). 

As funções do serviço de quarto, segundo Davies (2004) são: retirar toalhas e lençóis 

sujos e trocar por limpos, retirar lixo dos quartos, limpar o banheiro, retirar o pó das superfícies, 

repor amenities, aspirar o ambiente e relatar situações incomuns. Sabemos que essas são 

definições mais gerais e que mesmo antes da pandemia de COVID-19 existiam diferentes 

tipos de limpeza mais complexos que eram periodicamente agendados. Atualmente os novos 

protocolos criados por conta da pandemia exigem limpeza e higienização completa de toda a 

UH.    

Dentre todo o serviço oferecido por esse setor, o da camararia é o que entra em contato 

mais direto com os objetos pessoais do turista nas unidades habitacionais, fazendo com que 
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o contato entre essas partes possa gerar diversas situações passíveis de serem boas e 

amigáveis até hostis e agressivas. Em uma entrevista para um artigo chamado “Governança, 

o coração do hotel” para a Revista Hotéis (2014, s/p) Maria José Dantas, presidente da 

Associação Brasileira de Governantas (ABG) disse: 

 
Ainda não existe a conscientização da importância desta área na questão 
estratégica do empreendimento, mas é um erro que os meios de hospedagem 
cometem, pois, a governança cuida do principal produto da indústria 
hoteleira... e é no apartamento que os hóspedes passam a maior parte do 
tempo. 

 

Krippendorf (2001, p. 75) em seu livro, fala como os profissionais que trabalham 

servindo são vistos: 

Muitas atividades não são qualificadas e são socialmente desfavorecidas, 
como os trabalhos efetuados nos bastidores dos hotéis, sejam nas cozinhas 
ou nos quartos. Eis por que os ofícios ligados ao turismo não gozam de um 
grande prestígio, especialmente nos países desenvolvidos. Não é do gosto 
de todos trabalhar a serviço dos outros, pertencer a essa minoria de 
“servidores” e passar por “seres de segunda classe”.  

 

O autor entra em concordância com o que a presidente da ABG disse em 2014 que o 

setor de governança não é considerado com a devida importância para a organização. Vale 

lembrar que Krippendorf escreveu do ponto de vista suíço, que ainda possui empregos mais 

bem pagos. Ele também diz que essa questão social é pior no terceiro mundo.  

Mesmo com mais de uma década de diferença (a primeira edição em português desse 

livro do Krippendorf data de 1989) podemos perceber que esse pensamento não mudou, a 

governança que possui um trabalho mais braçal, ainda não é vista com o devido valor dentro 

da hotelaria.   

Trabalhando nesse setor podemos perceber que a relação que a camareiras tem com 

os hóspedes são as mais profissionais possíveis, mas isso não impede clientes mais 

exaltados de serem desrespeitosos, de gritarem, xingarem ou ficarem agressivos.  Por isso 

existem algumas medidas de segurança que são ensinadas nas escolas ou quando as 

camareiras vão para os andares das UHs, como deixar o carrinho em frente a porta e deixá-

la sempre aberta, segundo Oliveira (2012. p. 113) “isso evita qualquer situação de 

constrangimento ou possível assédio por uma das partes” Outro procedimento padrão já 

adotado pela hotelaria é dizer para a camareira ou arrumador evitar entrar em quartos com 

hóspede dentro para fazer a arrumação, mesmo que eles peçam, pois ainda segundo Oliveira 

(2012), podem acontecer situações embaraçosas com o hóspede. Nesses casos os relatos 

de assédio sexual são frequentes. 

A partir do referencial trabalhado apontamos que os profissionais da governança ficam 

expostos a possíveis situações de assédio quando: 1) não são vistos como um profissional 
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importante dentro do hotel; 2) quando estão andando nos corredores das unidades 

habitacionais; e 3) quando precisam realizar arrumações com o hóspede dentro da UH. 

 

 

2.1.2 RECEPÇÃO   

 

O recepcionista é o responsável pelo atendimento de clientes nos meios de 

hospedagem. 

Este profissional realiza procedimentos referentes à entrada, permanência e saída 
dos clientes, planejando e organizando suas atividades de trabalho. Atua em 
equipe, interagindo com funcionários de outros setores, e contribui para a satisfação 
e fidelização do cliente. (SENAC 2014. p. 8) 
 

Uma das funções básicas do cargo segundo Davies (2004) é realizar as tarefas do 

recepcionista de forma cortês e com eficiência, seguindo as normas e os procedimentos pré-

estabelecidos pelo hotel.  

Para Di Muro Pérez (2001), a recepção é o setor com maior contato com o cliente, a 

partir da sua chegada até sua saída, é também a central de informações da empresa onde 

estão concentrados todos os aspectos necessários para que o hóspede se sinta em sua casa. 

No curso: recepcionista em meios de hospedagem: qualificação profissional (SENAC, 2014) 

é acrescentada a ideia de que para que os hóspedes se sintam bem recepcionados o 

recepcionista deve ser cordial, respeitar a privacidade, ter iniciativa e disponibilidade em 

atender, ser flexível e dinâmico. 

Dentre as características requeridas nesses profissionais para alcançar um serviço de 

qualidade estão: realizar reservas, recepcionar o hóspede e atender suas demandas, trabalho 

em equipe, lidar de maneira eficiente com os problemas, propiciar aos hóspedes e clientes 

um serviço acima dos padrões, ter uma comunicação de eficiência com os colegas de 

trabalho, hóspedes e superiores, informar sobre os serviços do hotel (INSTITUTO, 2007; 

DAVIES, 2004). 

Ainda de acordo com  Di Muro Pérez (2001) as qualidades pessoais de um recepcionista 

são: vocação para servir, bons modos, bom administrador de seu trabalho, bom senso e 

adaptabilidade, simpatia e cortesia, diplomacia, responsabilidade e honestidade, entusiasmo, 

ser respeitoso, ter raciocínio rápido, oferecer exatidão nas respostas, pontualidade, ser 

cuidadoso com a aparência, cultivar o intelecto e ter segurança sobre si mesmo.  

Mesmo com todo os atributos que esse profissional precisa ter, ocorrem situações que 

saem do nosso controle, que podem acontecer pelo hóspede estar insatisfeito, bêbado, 

raivoso ou mal-intencionado.  



17 
 

Esses profissionais ficam expostos a situações de assédio quando: 1) o cliente não faz 

distinção entre pessoa e funcionário do hotel; 2) não é visto como importante pelo hóspede; 

3) por outras situações adversas ocorridas em outros locais em que o recepcionista, por ser 

da linha de frente, será a primeira pessoa a atender o turista lesado. 

 

 

2.2   ATENDIMENTO AO CLIENTE  

 

Como podemos observar nos subcapítulos anteriores foram criados alguns padrões que 

guiam os funcionários em situações gerais no atendimento hoteleiro. Entendemos também, 

que os serviços hoteleiros estão inteiramente ligados as relações humanas e que essas estão 

passivas de diferentes formas de respostas, pois quando um hóspede e um funcionário se 

relacionam duas personalidades e histórias se encontram (GRINOVER, 2002). 

Para Silva (2004) personalidade seria o indivíduo próprio, juntamente com seus 

pensamentos, emoções e comportamentos.  

Para oferecer um bom atendimento, o profissional precisar estar estimulado pela sua 

atmosfera de trabalho. Logo, boas relações profissionais corroboram para um atendimento de 

qualidade. 

 uma motivação profissional colabora de forma significativa para a prestação de um 

serviço de qualidade e excelência transformando, desta forma, o ambiente de 

trabalho em um local acolhedor tanto para os colaboradores como, principalmente, 

para os hóspedes. (SIMONI; BANDEIRA, 2012. p. 2). 

 

Com o grande aumento das viagens os hóspedes estão cada vez mais exigentes, e 

assim demandam um melhor atendimento.  Como relata Aldrigui (2007, p. 18) no trecho 

abaixo. 

O hóspede em questão costuma saber exatamente o que quer, e a que preço, o que 
faz mais crítico quanto á situação onde se sinta lesado. Da mesma forma, sabe 
reconhecer quando recebe um serviço ou atenção além do esperado. E dá valor a 
isso. 

 

Por esses hóspedes serem críticos eles estão sempre avaliando a qualidade oferecida 

nos serviços, como por exemplo, o tempo do check-in e do checkout, a limpeza e arrumação 

da UH ou a espera por pedidos no quarto.  

Para Krippendorf (2001), uma pessoa leva consigo hábitos, exigências, estilo de vida e 

comportamentos, e com isso os males presentes em seus cotidianos. Posto isso, podemos 

pensar que mesmo criando e seguindo padrões para a qualidade de serviço, a dificuldade 

maior é criar padrões que atendam a todos. Mesmo assim, para Aldrigui (2007) é 
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completamente viável definir limites que atendam a todos os comprometidos no atendimento 

aos serviços.  

Considerando então que cada hóspede e funcionário possui sua própria personalidade, 

devemos pensar em como eles se sentem quando algo foge do habitual.  Quais seriam os 

fatores de relações humanas na organização que podem gerar comportamentos mais tímidos 

em relação a impor seu espaço durante o atendimento? A partir da literatura pesquisada e da 

nossa experiência podemos pensar em: 1) relações difíceis com a equipe e com hóspedes; 

2) aceitar críticas de cunho pessoal, não somente relacionadas ao trabalho; 3)  não ter 

treinamento adequado para que os funcionários se defendam em tempo real dessas 

situações; 4) não ter procedimentos adequados para proteger os funcionários de situações de 

assédio; 5) não ter canais de comunicação fáceis e claros com as chefias ou um órgão 

responsável para denunciar casos de abusos ou assédios. 

 

 

2.3 ÉTICA NO TURISMO E NA HOTELARIA  

 

A Organização Mundial do Turismo (OMT), é uma organização que foca nas questões 

políticas relacionadas ao turismo no mundo. Sua missão é desenvolver e impulsionar as 

ferramentas que são de suma importância para alcançar a paz, o entendimento, o 

desenvolvimento econômico e o comércio em escala mundial via turismo (OMT, 2009). Para 

isso, a OMT criou, em 1999, o Código Mundial de Ética do Turismo, o qual direciona os 

governos, comunidades, turistas e prestadores de serviços a alcançar um turismo mais 

responsável e sustentável, buscando auxiliar para que o turismo não lesione os autóctones e 

os viajantes, caracterizando os direitos e deveres ao envolvidos.  

Para Assmann (2009) ética é a aprendizagem do comportamento humano, a indagação 

sobre o que é bom e mau, e como se determinam, através da história e da teoria, as normas 

que são válidas a todos. 

Pelos gregos a ética é a ciência que estuda o comportamento moral dos homens em 

sociedade. Dessa forma chegou-se à conclusão que a ética é “um conjunto de regras morais 

que regulam a conduta e as relações humanas” (REGULES, 2007. p. 8).  

Os códigos “são leis: exigem obediência” (SESC São Paulo, 2017. p. 36). Por outro lado, 

se destaca que “a ética é diferente da lei. A lei ordena as relações humanas, de fora – 

enquanto a ética se interessa pelo valor intrínseco das ações das pessoas” (SESC São Paulo, 

2017. p. 36).  

Oscar Vilhena nos instrui sobre a diferença entre moral e ética: “a moralidade está 

relacionada principalmente aos costumes privados, enquanto a eticidade – isto é, a qualidade 



19 
 

da conduta ética – designa valores de ordem pública que permitem o convívio”(OSCAR 

VILHENA apud REGULES... [et al.], 2007. p.8.). 

Para Bauman (2003) a moral se distingue da ética, sendo a moral o comportamento 

socialmente aceito em um determinado momento histórico, em um contexto, enquanto que a 

ética seria um código universal e atemporal, assemelhando-se ao que citamos do SESC 

(2017). A ética seria o exercício pleno da capacidade humana de agir de forma correta e 

universal, refletida e racional, o que implica em ser responsável e cuidar do outro como de si, 

como partes indissociáveis como o eu no mundo, o homem em sociedade, posto que o homem 

moderno já não pode mais distinguir um de outro. Adotaremos esse conceito no trabalho.  

A moral muda ao longo do tempo e entre as sociedades, o que pode ser moralmente 

aceito atualmente pode vir a não ser mais, então muitas ações que antes não eram vistas de 

maneira negativas, passaram a ser. Um bom exemplo seria a mulher que trabalha fora do lar, 

que há pouco tempo atrás era considerada promíscua, e que atualmente conseguimos 

abranger a atuação feminina paritária no mercado e esse julgamento moral tem se tornado 

menos presente. 

Para Carvalho (2002, p. 163), “a educação ética não é uma tarefa de especialistas, mas 

de toda comunidade, não é fruto de um esforço isolado, mas de uma ação conjunta e contínua 

de todo o entorno social”. Portanto, assim como alguns outros autores, aceitam que a ética 

possa ser ensinada. Além disso ele afirma que esse ensino é de responsabilidade de todo o 

entorno social, o que inclui as próprias organizações. Daí destacamos a importância de haver, 

dentro das organizações, treinamentos e procedimentos claros que ensinem aos funcionários 

uma conduta ética, bem como que os protejam de atitudes antiéticas, abusivas ou 

assediantes. 

Mais do que isso, podemos concordar com Krippendorf (2001) que a educação do turista 

como um todo também é atribuição de todos aqueles que trabalham no turismo, bem como 

dos Estados. Isso pode acontecer em cada encontro, individualmente, ou em campanhas de 

comunicação de massa.  

Dessa maneira, com a falta de códigos morais e éticos que possam guiar o 

comportamento do turista com as relações humanas que ocorrem na hotelaria e no turismo 

devemos confiar que cada indivíduo com suas próprias ideias morais e éticas irá seguir com 

bom senso e respeito.  

Considerando o exposto, identificamos que fatores e ações que podem levar a abusos 

morais ou éticos (considerados assédios) na hotelaria podem ser: 1) falta de códigos morais 

universalmente compartilhados (o choque cultural); 2) falta de autoconhecimento e 

humanidade (habilidade ética) por parte do hóspede e dos superiores; 3) falta de educação 

eticamente embasada para o turismo.   
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2.4 DIREITOS DO CONSUMIDOR  

 

De acordo com os Direitos do Consumidor (2002), fica claro que o consumidor é o 

componente mais fraco quando existe uma relação de consumo, pois são os fornecedores 

que possuem os conhecimentos sobre bens e produtos, além disso, a escolha de onde, como 

e quando os oferecer ao consumidor. 

 Roque (2010) diz que o papel da legislação é equilibrar as desigualdades existentes 

entre o consumidor e fornecedor, dando dessa forma, preferência ao consumidor. Dessa 

forma, é concedido ao consumidor um conjunto de direitos básicos no Código de Defesa do 

Consumidor.  

No artigo 6º do capítulo III do Código de Defesa do Consumidor obtemos um conjunto 

de direitos básicos desses, sendo assim, os fornecedores precisam agir com o máximo de 

honestidade possível com seus consumidores.  

Pode-se perceber que ao Direito do Consumidor é dada bastante atenção nas pesquisas 

no Brasil, pois muitos trabalhos referentes a serviços são voltados para os consumidores, e 

não é diferente quando se fala de hotelaria, já que esse ramo atua com a prestação de serviço.  

Segundo o artigo 594 do Código Civil prestação de serviço é definido como: “[t]oda a 

espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 

retribuição”. No caso do turismo, fica garantida legalmente que o prestador do serviço mal 

prestado está passível de punição: 

 

Caso o prestador de serviços de turismo execute mal o que foi contratado, ou traga 
danos ao consumidor ou desrespeite outras determinações legais, poderá sofrer 
penalidades, que podem ser a indenização pelos danos causados, refazimento do 
serviço, multas, restrição de atividades ou até responsabilização criminal, que pode 
acarretar a prisão dos responsáveis (ROQUE, 2010. p. 108). 

 

Consegue-se então relacionar a escassez de conteúdos que defendem os funcionários 

desse meio com a legislação que informa que o consumidor tem a prioridade com relação ao 

fornecedor. Acreditamos que no caso da hotelaria principalmente, o trabalhador que está em 

contato direto com o hóspede e responde pelo empreendimento é o da linha de frente, e é 

para ele diretamente que o consumidor, o turista, que normalmente está mais informado 

acerca dos seus direitos, reivindica essa prioridade.  

Percebemos que a legislação foca na proteção dos direitos do consumidor, entendido 

como peça mais frágil nas relações mercantis com as organizações. Porém, como Krippendorf 

e algumas de nossas experiências demonstram, na hotelaria pode ser que muitos casos 

revelem uma situação diferente. Ainda que as organizações em si sejam “mais fortes”, as 
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ações de assédio recaem sobre as personalidades, sobre os funcionários que estão na linha 

de frente, prestando diretamente o serviço.  

A própria definição do assédio costuma prever uma desigualdade hierárquica e 

normalmente fundamenta-se numa relação de cima para baixo ou de pares. No caso do 

assédio moral, pode acontecer em casos raros assédio de uma equipe contra o chefe. No 

entanto, nas relações hoteleiras, temos uma situação que parece um pouco diferente quando 

o assédio vem dos hóspedes. Além disso, ele normalmente não é repetido várias vezes pelo 

mesmo agressor, como também faz parte da definição do assédio, mas ações similares 

repetidas muitas vezes por hóspedes diferentes acabam repercutindo de maneira análoga na 

moral do funcionário, que, como vimos, já é socialmente visto como inferior.   

A partir disso, podemos pensar também sobre algumas ações prejudiciais tomadas por 

consumidores (clientes e hóspedes) no que diz respeito ao funcionário, onde muitas das vezes 

não conhecem seus direitos, que são preservados pela legislação: 1) quando hóspedes 

deixam suas emoções aflorarem enquanto o  empregado que tem o papel de servir é visto ou 

colocado em uma situação abusiva; 2)  a própria existência e divulgação dos diretos do 

consumidor em detrimento dos do trabalhador também pode por si agir como um fator que 

intimide o funcionário. Isso pode funcionar como uma possível ameaça, indicando que só os 

clientes têm direitos, e que, portanto, o funcionário deve fazer irrestritamente o que ele pede.  

 

 

2.5 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Todas as sociedades possuem cultura e um aglomerado de premissas, crenças, 

artefatos, e linguagem que é transmitido e modificado com o tempo, dessa forma, Crozatt 

(1998) diz que a empresa possui um conjunto de princípios, crenças e valores também, pois 

tem relação direta com os indivíduos. Esse conjunto de crenças compartilhadas numa 

organização é chamado de cultura organizacional. 

Segundo Sobral e Peci (2008), para a realização de um plano estratégico ou mesmo 

para tomada de decisão é comum e desejável fazer as análises dos ambientes internos e 

externos da organização. O ambiente interno corresponde àquilo que está dentro da 

organização, enquanto o externo é composto por leis, política, meio-ambiente natural, cultura, 

outras organizações e grupos de pessoas, fornecedores e todo o contexto com o qual a 

organização se relacione direta ou indiretamente. O ambiente interno e o externo, incluindo a 

cultura interna e externa não devem ser analisados de maneira separada já que as duas 

partes impactam no desempenho organizacional.  

Ainda Sobral e Peci (2008) lembram que existem duas tipologias de culturas 

organizacionais: as tidas como fortes, com valores intensamente mantidos e compartilhados, 
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onde influenciam seus funcionários, e as fracas, onde os valores não influenciam seus 

funcionários.  

Crozatt (1998) informa que as principais características da cultura são compreendias a 

partir dos conceitos a seguir:  

 Crenças: verdades concebidas ou aceitas a partir da observação de fatos e 
pela convivência em um grupo de pessoas; Valores: elementos que determinam a 
importância das coisas. Os valores representam uma predeterminação consciente 
da ação das pessoas. Uma forma de identificar os valores de um grupo consiste na 
observação de como as pessoas do grupo ocupam seu tempo; Costumes: 
materialização dos valores e crenças através dos atos realizados de forma um tanto 
ou quanto sistemática; Ritos: operações rotineiras executadas para êxito das 
atividades; Cerimônias: encontros formais e informais de um grupo social.  
Funcionam como meios de reafirmar ou ratificar valores, crenças e costumes; Rede   
de   comunicação   informal:  conhecida em empresas e citada em algumas 
publicações como “rádio peão”. A rede de comunicação informal funciona como 
excelente meio de atualização de crenças, valores e mitos. Através desta rede, a 
cultura da empresa é reciclada e reafirmada. (CROZATT, 1998. p. 9) 
 

Sobral e Peci (2008, p. 91)  citam uma pesquisa realizada por pesquisadores de Harvard 

com 207 empresas onde foi possível perceber que somente a cultura organizacional forte não 

é o suficiente para sustentar o êxito de uma empresa.  Para que isso aconteça ela precisa 

praticar o conceito de cultura organizacional adaptativa, onde os administradores direcionam 

sua visão para os stakeholders (clientes, acionistas e funcionários). 

Para Sobral e Peci (2008) os administradores necessitam compreender o 

comportamento dos trabalhadores e assim aumentar a produtividade, e dessa forma, evitar a 

rotatividade da mão de obra. Eles separaram as quatro categorias que precisam ser 

estudadas para uma melhor compreensão do comportamento individual e são elas:  

• Atitudes: são as inclinações de atitudes diante ao trabalho, pessoas, situações e 

eventos; 

• Personalidade: é um agrupamento de características psicológicas estáveis que o 

define e diferencia de outros indivíduos. Estabelece um padrão estável e previsível de 

comportamento; 

• Percepção: é o processo cognitivo onde os indivíduos formam e compreendem os 

sinais sensoriais. É um processo físico e psicológico em que é as pessoas captam estímulos 

e colocam significado; 

• Aprendizagem: é a transformação do comportamento em decorrência da experiência. 

A relevância da aprendizagem tem como base que todo o conjunto de comportamento são 

aprendidos.  

Para Crozatt (1998) as relações humanas dentro da empresa influenciam diretamente 

nas crenças e valores contidos nas regras, atitudes, comportamentos, hábitos e costumes no 

jeito de realizar as tarefas.  
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Pensando nisso, treinamentos podem ser uma boa maneira de ajudar os funcionários a 

possuírem uma cultura organizacional forte, e além disso, as crenças e valores, lapidando 

certos comportamentos para se encaixarem na estratégia da empresa.  

 
Treinamento é o processo de desenvolver qualidade nos recursos humanos para 
habilitá-los a serem mais produtivos e contribui melhor para o alcance de objetivos 
organizacionais. O propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos 
indivíduos em seus cargos influenciando seus comportamentos (CHIAVENATO, 
1999 p.295 apud FERREIRA; PEREIRA, 2014. p. 7). 

 
Os treinamentos são, então, responsáveis pela organização e preparação das pessoas 

para executarem de modo produtivo todos os encargos necessários da sua vaga (FERREIRA; 

PEREIRA, 2014 e LORUSSO; VOLPE, 2009.). 

Isso posto, podemos imaginar que, na prática hoteleira: 1) a falta de valores claros da 

empresa reconhecidos e compartilhados pelos funcionários de governança e recepção; 2)  a 

falta de compreensão dos valores pelos trabalhadores, 3) a falta de coesão e abertura para 

comunicação informal entre os funcionários; 4) falta de canais de comunicação ou 

encorajamento para falar de situações difíceis ou vexatórias entre os funcionários e os 

gerentes, 5) falta de costumes ou procedimentos operacionais padrão para padronizar 

atendimentos em situações difíceis, 6) falta de treinamento para situações difíceis e finalmente 

7) a ausência de cerimônias ou canais formais ou informais para comunicação aberta e 

respeitosa entre funcionários e a organização a respeito de aspectos difíceis do seu trabalho 

podem contribuir para que situações de assédio ocorram.  

 

 

3 METODOLOGIA  

 

Esse capítulo tem como objetivo explicar os métodos utilizados para que os objetivos 

desse trabalho fossem alcançados. Entender o que as pessoas que trabalham com hotelaria 

pensam e passam é de extrema importância para esse trabalho, dessa forma, buscamos 

trazer as vozes e experiências desses trabalhadores para que possamos compreender mais 

da realidade.   

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA  

 

Para a classificação desse trabalho foi utilizado como pilar, a taxionomia dita por 

Vergara (2009), que mostra duas vertentes que seriam: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Sendo assim, quanto aos fins, a pesquisa é aplicada e exploratória. Exploratória porque 

mesmo as pesquisas no ramo hoteleiro estejam se desenvolvendo, percebeu-se que existe 
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uma escassez de pesquisas que ajudem a descrever e entender os limites dos funcionários 

nesse meio. Aplicada, pois essa pesquisa tem a intenção de especificar as percepções, 

sentimentos e expectativas sobre quais são os limites no trato profissional no meio hoteleiro. 

A pesquisa aplicada é aquela motivada pelo desejo de resolver problemas concretos do 

campo. 

Como meio de coletar dados foi utilizado os métodos de pesquisa bibliográfica e de 

campo. Bibliográfica, pois no referencial teórico realizamos uma investigação sobre assuntos 

como: as relações humanas, serviço hoteleiro, atendimento ao cliente, ética, direitos do 

consumidor e assédio. E a partir disso, criamos as perguntas dos roteiros das entrevistas. 

Com a pesquisa de campo, foram coletadas através de entrevistas semiestruturadas dados 

de funcionários operacionais e supervisores que trabalham nos setores de recepção e 

governança. Foi também usada a técnica de observação participante com notas de campo. A 

análise foi interpretativista. Essas entrevistas foram realizadas em um hotel 5 estrelas, no 

bairro Copacabana, localizado no Rio de Janeiro.  

Para que os dados da pesquisa sejam significativos para a mesma, escolheu-se que os 

participantes fossem somente funcionários (operacionais e supervisores) das áreas de 

recepção e governança, pois fazem parte da população-alvo.  

Sobre a montagem do roteiro de entrevista foram realizados dois roteiros, sendo um 

para os funcionários e outro para gestores, sendo o primeiro composto por 15 perguntas em 

sua maioria abertas e o outro por 17 perguntas também em sua maioria abertas. Com esses 

roteiros procuramos entender e compreender como eles se sentem com relação as situações 

constrangedoras no ambiente de trabalho.  

Um dos desafios para a obtenção das entrevistas foi a disponibilidade de tempo dos 

funcionários, por isso, as entrevistas foram realizadas em horário de trabalho, onde algumas 

tiveram que ser dividas com espaço de horas ou de dias. Isso pode ter comprometido as 

respostas dos entrevistados, visto que não se podia desvincular do ambiente de trabalho.  

 As entrevistas mais complicadas de serem realizadas foram com os funcionários da 

governança, pois era necessário ganhar sua atenção e tempo. As entrevistas tiveram que 

ocorrer enquanto eles estavam limpando os quartos do hotel, podendo ter distrações.  

 Ao total foram realizadas 19 entrevistas, sendo doze do setor da recepção e sete no de 

governança. A coleta de respostas se deu entre o dia onze de setembro de 2019 até o dia 

três de outubro de 2019.  

Aspirando o não reconhecimento dos respondentes, mas identificando o setor dos 

mesmos e o sexo será utilizado as terminologias camareira 1, arrumador 1, recepcionista 1, 

supervisor de recepção e supervisora de governança. Identificar o gênero pareceu importante 

para a análise porque mesmo a partir do referencial teórico já se destacava que mulheres 

sofrem mais assédio sexual do que homens. As entrevistas foram transcritas para uma melhor 



25 
 

análise dos dados, e com elas fomos encaixando nas categorias que criamos no referencial e 

criando outras que pareceram pertinentes a partir dos dados. 

 

 

4 ANÁLISE DA PESQUISA E DISCUSSÃO 

 

Esse capítulo foi dividido de acordo com os subcapítulos acima para que ficasse claro 

os pontos abordados na pesquisa de campo.  

 

  

4.1  AS RELAÇÕES HUMANAS E O SERVIÇO HOTELEIRO COMO LIMITE 

 

Os funcionários da hotelaria estão sempre em contato com os clientes, atendendo e 

cuidando para que se sintam bem. Essas interações estão cheias de relações humanas, que 

envolvem sentimentos e pensamentos entre as duas partes, tanto o trabalhador como o cliente 

(SILVA, 2004).  

Porém, não é apenas o funcionário do meio de hospedagem que precisa ser 

hospitaleiro. Alguns autores defendem que a hospitalidade direcionada para o funcionário está 

diretamente ligada ao modo que ele é tratado tanto pelo empregador, como pelo hóspede 

(GUERRIER; ADIB, 2004 apud PIROLO; TORRES, 2012, p. 510) e também tem importância 

para o bom funcionamento da hotelaria. 

A forma como esse trabalhador vê seu trabalho pode nos ajudar a compreender como 

eles enxergam o serviço hoteleiro e o seu papel dentro do hotel. Por isso uma das perguntas 

da entrevista foi: você acredita que seu trabalho é importante? E por que? Com ela, buscamos 

entender como os funcionários enxergam a importância de seu trabalho, pois compreendendo 

isso, podemos ter a percepção de como eles percebem a hospitalidade para com eles.  

Como resposta, dezoito dos dezenove entrevistados disseram que seus trabalhos eram 

importantes, no entanto os motivos variaram. Os funcionários da recepção em sua maioria, 

responderam que é importante por que é a central de informações do hotel, é onde o hóspede 

liga ou vai perguntar pessoalmente sobre o hotel, ou também, por que é importante para o 

hóspede. Como podemos ver a seguir com algumas respostas:  

Sim, acredito que seja importante tanto para empresa quanto para mim. Trabalho 
em um departamento muito importante do hotel por que retêm informações tanto de 
hóspedes como de funcionários. É uma parte muito importante e acredito seja a 
central de informações do hotel. (RECEPCIONISTA 2 - Homem) 

 

Sim, acredito que minha função é de extrema importância por que é a central de 
informações do hotel. Toda informação do que está acontecendo com o hotel e os 
hóspedes tem que passar pela gente, para que qualquer outra pessoa entre em 
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contato, tanto quanto funcionários, hóspedes ou passantes temos que saber tudo. 
(RECEPCIONISTA 6 - Mulher)  
 

 Cabe destacar que nesses dois relatos (recepcionistas 2 e 6), o termo “central de 

informações” se repete. Isso pode indicar que ambos receberam a mesma formação de base 

ou ainda que a organização tem uma cultura organizacional compartilhada pelos funcionários 

da recepção, seja formal ou informalmente. 

 
Sim, eu acredito que meu trabalho é importante por que... Eu trabalho na recepção 
e meu trabalho não é só fazer check-in e checkout. É tornar a vida daquela pessoa 
que está viajando, seja por negócio ou lazer, a mais produtiva ou realizar um sonho 
de viagem. Por exemplo, pessoas que gostariam de viajar pro Brasil e juntam 
dinheiro e conseguiram agora. O primeiro contato que eles têm, quando sai do 
aeroporto, é o hotel. É tornar aquela experiência realmente memorável, valiosa, 
para o hóspede. Não são questões tanto manuais de só fazer check-in e checkout 
no computador, é mais abstrato do que isso. É realmente tornar aquele check-in ou 
aquele checkout Disney, o conceito da Disney (RECEPCIONISTA 9 - Mulher). 
 

 Já o discurso da recepcionista 9 aponta para um possível aprendizado ou formação 

fora do hotel. Falar em atendimento Disney é comum nos cursos de turismo e de hotelaria do 

país. Isso denota um compartilhamento externo de aprendizado, pode ser uma crença 

internalizada ou apenas uma reprodução de um discurso. 

 

Sim, eu acredito que meu trabalho é importante principalmente porque eu lido com 
as pessoas e eu adoro lidar com as pessoas e eu acho que é importante por que o 
que acontece com turismo não só no hotel mas no turismo de uma forma geral a 
gente trabalha muito com experiência gente trabalha muito com produto que ele não 
pode ser experimentado, então é muito importante todo atendimento tem no hotel, 
ou até mesmo de uma forma geral no turismo você lida direto com a pessoa, então 
você impacta na vida dela e naquele sonho de viagem que ela tem sabe? Então 
acho isso muito legal e importante. Por que a gente lida com os hóspedes todo dia, 
a gente faz parte de alguma forma dos dias deles, então sempre temos que tentar 
impactar eles de uma forma positiva, fazemos nosso melhor. Mas eu acho que é 
importante por isso, por que a gente participa de sonhos, experiências e 
expectativas de pessoas que a gente não conhece, mas estamos ali tentando dar o 
nosso melhor para impactar de uma forma positiva essas pessoas 
(RECEPCIONISTA 10 - Mulher). 

 

Essa recepcionista (10) responde de uma maneira mais elaborada, aparentemente sem 

clichês. Parece que há uma sensação internalizada de atribuição de sentido e importância ao 

que se faz, e isso é muito rico e pode refletir no comportamento do funcionário de forma 

positiva e propositiva. 

Já entre os funcionários da governança responderam que seus trabalhos são 

importantes por que é o principal serviço do hotel, ou por que cuidam dos hóspedes, ou é o 

sustento da família. Como podemos ver nos relatos a seguir: 

 

“É importante para o hóspede, por que se não for a camareira, o que será do 
hóspede.” (CAMAREIRA 12). 
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“Sim, por que sem os arrumadores e camareiras o hotel não anda. Nosso trabalho 
é o principal do hotel, se não tiver quarto não tem hóspede.” (ARRUMADOR 16) 
 
“Acredito que é sim, por que a gente lida com pessoas diferentes, eles guardam as 
coisas deles e confiam na gente, então acho muito importante.” (CAMAREIRA 15) 
 
“Nosso trabalho é importante por que precisamos dele, por que além da gente ter 
família a gente também ajuda os hóspedes” (ARRUMADOR 11) 

 

Dentre os entrevistados somente uma recepcionista (18) informou que não acha o seu 

trabalho importante, como podemos ver a seguir:  

 

Não acredito que meu trabalho é importante, mas é por que acho que não faz muita 
diferença na vida das pessoas. Apesar que faz na de algumas pessoas, pessoas 
que são boazinhas. Tá bom, faz um pouco, mas eu não sinto. Eu diria que 80% dos 
hóspedes não me fazem achar que eu faço alguma diferença, sabe? Tem aqueles 
pontuais, que eles são tão legais que você realmente sente que “Ai cara, o que eu 
faço faz alguma diferença para alguém”, mas o problema é nos 6 dias que eu 
trabalho 5 eu sinto que não faço diferença. (RECEPCIONISTA 18 - Mulher) 

 

Podemos perceber com essa pergunta que a grande maioria acredita que sim, suas 

funções são importantes e o por que acreditam nisso. Mas observando o que a recepcionista 

18 disse, fica destacado  o quanto as relações humanas influenciam em como ela compreende 

o próprio ofício.  

De certa forma para essa pessoa o trabalho na recepção só tem sentido quando é 

reconhecido por outra pessoa (as pessoas boazinhas), em outras palavras, a pessoa não vê 

sentido intrínseco no que faz. Para a camareira 15 essa transferência de sentido para o outro 

também aparece, já que para ela, o trabalho tem sentido porque os outros confiam nela e não 

porque é importante em si. Essas falas indicam que não há coesão na organização quanto ao 

sentido do trabalho desse setor e quanto as funções que devem ser desempenhadas pelo 

cargo de camareira ou arrumador. 

Historicamente o trabalho de cuidar também foi relegado a um trabalho que as pessoas 

“nascem sabendo”, que não precisa de qualificação nem reconhecimento. Isso é um problema 

na nossa sociedade ainda, e se repete dentro dos hotéis, mesmo quando essas funções 

ligadas ao cuidado e a sobrevivência são remuneradas. 

Podemos notar isso mesmo nas respostas em que as camareiras e arrumadores 

acreditam que seu trabalho seja importante. Isso fica mais evidente se comparado a resposta 

dos trabalhadores da recepção. A importância do trabalho na governança é descrita como 

algo vago, é importante porque precisamos e os outros precisam, o que é verdade para todas 

as ocupações, porém não aparece nada específico ou intrínseco às atividades 

desempenhadas, tais como, é importante porque nós fazemos a higienização das superfícies 

e assim protegemos as pessoas de doenças contagiosas. 
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Para entendermos um pouco melhor os pensamentos desses profissionais hoteleiros, 

em pergunta que tinha como objetivo compreender como eles se viam dentro da empresa, as 

respostas foram variáveis. Algumas pessoas informaram que se sentiam importantes para o 

hotel, como para a camareira 15 que disse: “eu me vejo como uma pessoa importante, que 

faz parte daquele serviço que depende de mim.” e a recepcionista 4 “eu me vejo como uma 

peça chave dentro do meu setor”. 

Já outros que não se sentiam valorizados dentro dela, como o recepcionista 11 e o 

arrumador 16, que disseram, respectivamente “como um nada, um zerinho. Acho que meu 

trabalho é importante, mas não é valorizado.” e “acho que não sou valorizado como eu 

deveria, poderia ser melhor.”.  

Outra pergunta que pode nos ajudar a interpretar as relações humanas e o serviço 

hoteleiro foi se eles já sentiram que um hóspede ou cliente abusou dos seus direitos. Grande 

parte dos entrevistados disseram que sim, tanto por colegas e hóspedes, as situações que 

cada um lembrou foram diferentes, mas algo em comum era a maneira que eles se sentiam 

desrespeitados perante essas situações.   

 

Teve um hóspede que se comparou com o Papa dizendo “quando estou aqui, sou 
o Papa, eu que mando aqui...” e foi isso. Ele falou comigo assim, eu ri e relevei, mas 
são coisas que os hóspedes acham que realmente pode mandar e desmandar 
independente do que ele esteja pedindo. Por mais que seja uma situação atípica 
elas marcam a gente, por que vemos como o hóspede não tem a menor noção de 
respeito pela pessoa que está ali (RECEPCIONISTA 6 - Mulher). 

 

Já a recepcionista 8 disse,  

 

Eu já fui emocionalmente abusada pelos meus hóspedes, de verdade, eu acho que 
é um abuso muito grande pode até ser mesmo por questões xenofóbicas tive vários 
hóspedes que vem de países que pregam uma cultura em que nós somos escravos 
deles. Eu já tive hóspedes que me chamaram de inútil, idiota e que eu não deveria 
estar onde eu estou, por que eu não sei o que estou fazendo, duvidando 
frequentemente do meu potencial e simplesmente não podemos falar nada, por que 
é uma empresa privada e eu não respondo por mim e sim pelo hotel. Isso é muito 
ruim, me sinto aprisionada, essa é uma das coisas que me incomodam. Essas 
situações de deixam frustrada, ansiosa e insegura por achar que nunca sou boa o 
suficiente. 

 

O recepcionista 5 é um supervisor, e quando perguntado se já tinham ocorrido essas 

situações de assédio ele respondeu que sim, que no atendimento existem coisas positivas e 

negativas. Outra pergunta foi se eram comuns os relatos de assédio ao que ele respondeu:  

 
Sim, por ambas as partes. Mas assim, o que defini o assédio?! É normal o hóspede 
te achar bonito e falar isso na sua cara ou até mesmo um hóspede dar em cima de 
você, isso vai depender da sua reação. Mas assédio nunca pode ser visto de 
maneira comum em ambiente algum, acho que cabe a nós nos policiarmos e dar a 
devida atenção. Já vi vários casos de assédio aqui e não deveria ser algo comum. 
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E ele continuou:  

Na parte dos funcionários acho que culturalmente, infelizmente, na América Latina 
temos essa cultura machista que os homens não sabem os limites entre o aceitável 
e o profissionalismo e entre hóspede acho que seria a questão de férias, isso faz 
com que elas fiquem mais soltas e abertas do que quando estão no ambiente natural 
deles, tudo aqui é temporário, uma aventura... então existe essa ideia de “nossa, 
vou ficar em um hotel... nunca mais vou ver essa pessoa na vida então vou fazer 
isso”.  
 

Interessante destacar que aqui aparece o discurso já relatado por Krippendorf de que o 

turista está fora, de passagem, e não se sente comprometido com o local nem com as 

pessoas, mas apenas com fruir suas férias. O que esse gerente destaca de diferente é o 

agravamento disso com a cultura machista. É bastante interessante ele como homem 

reconhecer isso, mas mesmo assim, no primeiro trecho ele acaba reproduzindo um discurso 

que ainda assim é machista que é algo como depende de como o trabalhador se comporta, 

ou seja, deixando parte da culpa do assédio recair sobre a vítima.  

A camareira 17 relatou: “já aconteceu de o hóspede estar lá do outro lado da janela se 

despindo e se insinuando para mim, é engraçado agora, mas foi constrangedor no dia. Tive 

que ligar para a segurança ficar um tempo comigo naquele andar”. Relatos desse tipo são 

muito comuns, sobretudo pelas camareiras. Ela teve a iniciativa de chamar o segurança, e a 

sorte de nesse caso o segurança poder se deslocar e acompanhá-la em seu trabalho. No 

entanto essa iniciativa foi pessoal e não costuma ser ensinada como um procedimento 

padrão, e nem sempre o contexto permite o deslocamento desse outro funcionário. Isso 

depende de cada situação e até das próprias regras e estrutura física e organograma do hotel. 

Já sabendo a relevância da hospitalidade entre clientes e funcionários podemos 

interpretar , de acordo com as respostas que, 18 dos 19 entrevistados consideram seu 

trabalho importante, mas quando perguntados como se viam dentro da empresa, podemos 

perceber que eles especificavam suas respostas dizendo que eram importante para o 

departamento, nunca para a empresa como um todo. Ou simplesmente falavam que não se 

acham relevantes para o hotel.  

Já com relação as situações de abuso, os funcionários da recepção foram mais 

eloquentes e contavam as situações que lembravam, enquanto os profissionais da 

governança ficaram mais receosos em contar casos que ocorram e sempre utilizavam frase 

como “escuto de colegas meus...” (camareira 16), ou “não estou me recordando de nenhuma 

situação agora” (camareira 17) e suas variáveis, como recurso de afastamento para a 

resposta. Talvez possamos relacionar essa diferença com a baixa escolaridade ou educação 

e consciência dos seus próprios direitos, medo de serem repreendidos ou de possíveis 

consequências como perder o emprego, que poderiam estar mais amplificados já que as 

entrevistas ocorram dentro do ambiente de trabalho. Cabe ressaltar que eles consideravam 
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seu trabalho importante para manutenção da família, ou seja, como fonte de renda antes de 

como algo útil em si mesmo.  

Parece que os funcionários da recepção possuem um olhar mais humano para seu 

trabalho. Isso fica mais evidente quando eles afirmam que lidam com pessoas e que os 

hóspedes possuem sonhos e, em contrapartida, os funcionários da governança não olham 

seu trabalho da mesma maneira, em suas respostas eles não falam sobre a importância da 

arrumação e limpeza para seu trabalho, e podemos dizer que eles também não entendem a 

importância de seus trabalhos com relação ao conforto e segurança dos hóspedes.  

 Krippendorf em seu livro Sociologia do Turismo (2001) falou sobre a relevância de um 

turismo mais humano, ou seja, direcionado para o ser humano. O quanto esse turismo voltado 

para os itens técnicos, manuais e comerciais culmina para diversos erros no desenvolvimento 

turístico. 

 

 

4.1.1 GOVERNANÇA  

 

As camareiras e arrumadores são os responsáveis pela limpeza e organização das 

unidades habitacionais. Suas principais funções incluem as trocas de enxovais, retirada dos 

lixos, limpeza do banheiro, repor amenities, aspirar e tirar o pó, e para que todas essas tarefas 

sejam realizadas eles necessitam transitar nos corredores dos quartos (DAVIEIS, 2001). 

Durante a vivência da autora trabalhando no setor da governança existiram alguns 

relatos de situações abusivas de diversas camareiras e arrumadores, sendo mais frequente 

os das camareiras, durante o período em que se encontravam nos andares das UH’s e 

também falas que marcaram sua passagem por esse setor.  

Uma das primeiras vezes que a autora escutou a frase “você nunca deve dizer não ao 

hóspede” veio junto com um relato, que tinha ocorrido naquela mesma semana. Uma das 

supervisoras estava nos andares inspecionando, quando dois homens a viram pela janela 

ficaram fazendo “brincadeiras” e decidiram descer pelas escadas de serviço e a abordaram 

na porta do quarto que ela estava, com medo ela decidiu sair do quarto e ir para o corredor. 

Eles falaram coisas que a deixaram constrangida, tiraram foto dela e com ela. Quando ela 

chegou à sala da governança, bastante agitada, informou tudo isso e perguntaram a ela “por 

que você não disse que não e saiu de lá? Por que não falou que não queria tirar foto?” e a 

resposta foi “por que nunca devemos dizer não ao hóspede!”  

Quando foi perguntado para os funcionários da governança até que ponto eles deveriam 

fazer as vontades dos hóspedes, suas respostas foram:  

 

“o que depende do hotel, no limite que o hotel dá para a gente.” (ARRUMADOR 16). 
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“acho que tem que ter limites. Até certo ponto a gente pode fazer a mais e tem 
aqueles que a gente não pode fazer. Não consigo pensar em nenhum exemplo 
agora” (CAMAREIRA 15). 
 
“dentro do meu limite sempre imponho uma distância entre mim e o hóspede, tanto 
faz se for homem ou mulher. Eu mantenho a distância e se houver uma situação 
desagradável dou um sorrisinho e saio” (CAMAREIRA 17). 
 
“é o hóspede querer algo que não tem no hotel, e acontece. Ele queira por exemplo 
um chinelo havaiana, e aqui não tem... e mesmo assim não podíamos dizer não...” 
(CAMAREIRA 13). 
 
 “com limites, temos sim que deixá-los felizes, mas não podemos ultrapassar muito 
os limites... se está ofendendo alguém, denigrindo.... ai eu já não concordo.” 
(SUPERVISORA GOVERNANÇA 1). 
 

Com suas respostas podemos observar que nenhum deles sabia explicar exatamente 

até aonde deveriam ir, muito embora afirmem que devem existir limites para o bom 

atendimento. Alguns disseram “com limites...”, mas nenhum deles chegou a explicar quais 

seriam esses limites. Diferentemente dos respondentes da recepção que explicaram melhor 

essa questão, e poderemos ler no ponto 4.1.2. Observamos então que os funcionários da 

governança não têm claro em seu dia a dia até onde eles devem e podem ir para agradar ao 

hóspede. 

Ao que nos leva a próxima pergunta que seria se a preocupação com a qualidade do 

serviço os leva a fazer coisas que eles não gostariam de realizar. A grande maioria disse que 

nunca tinha ocorrido com ele ou que achava que não, somente uma pessoa disse que sim, 

principalmente no horário da madrugada, mas disse não recordar a situação. Como podemos 

ver no trecho a seguir:  

 

“Camareira 12 - Sim, na madrugada! As vezes os hóspedes fazem uns pedidos que 
você se pergunta ‘como vou fazer?’, as vezes não tem como pegar ou fazer além 
do que ele pediu.” 
Entrevistadora – E você se lembra de como foi a situação?  
Camareira 12 – Ah não... mas continua a entrevista que vou lembrando!” 

 

Até o final da entrevista a camareira 12 não se lembrou da situação ou situações que a 

fizeram lembrar para responder sim. Parece que esses funcionários decidiram se afastar da 

questão, dizendo que nunca tinha ocorrido com eles, como podemos ver na resposta “até o 

momento não aconteceu comigo não.” (SUPERVISORA GOVERNANÇA 1), como que para 

se esquivar.  

Quando perguntamos se eles já haviam sentido que um hóspede ou funcionário abusou 

de seus direitos, ou eles responderam que não ou disseram que somente colegas de trabalho, 

como podemos ver em alguns relatos abaixo:  
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“Ah, colegas de trabalho, acho que infelizmente no mundo profissional as pessoas 
são muito competitivas” (SUPERVISORA GOVERNANÇA 1)  
 
“Mais colegas que passam e desrespeitam... hóspede não, por mais desafiante que 
seja, as vezes tem um limite. Mais com colegas de trabalho.” (CAMAREIRA 12) 
 
“Não até o momento ainda não” (CAMAREIRA 15)  

 

Dentre os funcionários da governança nenhum acredita que algum hóspede tenha 

abusado de seus direitos, o que foi uma grande surpresa para a autora, já que a mesma 

trabalhou no mesmo setor e ouvia diversas histórias. Talvez as pessoas não quisessem falar, 

por novamente, estarem em ambiente de trabalho ou medo de serem repreendidos de alguma 

maneira. Ou pode ser que essas pessoas não saibam o que define um comportamento 

abusivo, já que somente uma delas falou sobre desrespeito.  

Quando perguntados sobre o que poderia ser feito caso fossem maltratados por um 

hóspede todos responderam que deveriam passar para o gerente ou supervisor. “É 

complicado, mas acho que eu desceria e conversaria com a minha chefe sobre o que 

aconteceu, como ele me tratou. Nunca precisei passar para ninguém.” (CAMAREIRA 15). 

Todos responderam somente falar com o superior, ninguém demonstrou ter pensado sobre 

falar com o departamento de Recursos Humanos da empresa e também não pensaram além 

de passar a informação, no que poderia acontecer com o hóspede, por exemplo.  

Uma das falas que nos chamaram a atenção foi da camareira 13 que disse:  

 

“Passar para a gerente, se ele está maltratando... ele tem o direito, mas a gente 
não... a gente tem que passar para nosso gerente.”  

 

Essa profissional acredita que o hóspede possui o direito de maltratá-la por que está 

pagando pelo serviço do hotel. A própria camareira não se enxerga como uma pessoa 

importante e que tem valor dentro do ambiente de trabalho, o que é muito perigoso, pois pode 

fazê-la passar por diversas situações abusivas e não as relatar por achar que não tem 

importância, tanto ela como a situação que está passando.  

Quando perguntado a supervisora se os relatos de assédio são comuns ela informou 

que não, que são bem pontuais.  

 

“Os relatos de assédio não são muitos... existem, claro! Mas não é algo recorrente. 

Eu diria bem pontuais.” (SUPERVISORA DE GOVERNANÇA 1). 

 

Outra pergunta feita foi: caso tenha acontecido alguma situação constrangedora, foi 

dada alguma solução? Talvez por já estar no meio da entrevista algumas as pessoas possam 

ter relaxado um pouco e começaram a relatar algumas situações.  
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Teve uma vez que um hóspede falou que tinha sumido a carteira e o passaporte 
dele, só que o filho dele falou para ele ver na mochila e nisso a segurança já tinha 
falado comigo, como que me acusando. Acabaram encontrando e me pediram 
desculpa, o pessoal da segurança. O hóspede não. (ARRUMADOR 16)   

 

Um casal que não queria que nenhum negro entrasse no quarto. E trocaram o 
arrumador, achei muito constrangedor. Já teve de gay, não queria ser atendido por 
um funcionário gay, não mandaram o hóspede embora. É muito constrangimento. 
A solução foi trocar o arrumador. (CAMAREIRA 13) 
 

Nunca passei não, mas acredito que tenha uma solução. Já fiquei sabendo de várias 
situações com meus colegas. Teve uma que foi um absurdo, eu estava com o quarto 
de uma hóspede, e nesse dia eu estava de folga, então foi outra pessoa fazer esse 
quarto, e quando ela viu que a camareira era da cor, ela a tratou com racismo. 
Começou a gritar no quarto, tirar tudo, limpar tudo, mandando a camareira se 
ajoelhar para limpar embaixo da cama e essas coisas todas, tudo isso por que ela 
era negra. (CAMAREIRA 15) 

 

Quando desenvolvemos esse trabalho, dentre as situações constrangedoras, não 

estava previsto na literatura consultada as situações racistas ou discriminatórias, mas 

podemos perceber que elas ocorrem, já que foram essas as situações lembradas. Outro ponto 

que podemos perceber é que a solução para essas situações foram trocar o funcionário, em 

nenhuma das situações citadas o gerente ou supervisor foi conversar com o hóspede. O que 

pode de maneira indireta enfraquecer qualquer tipo de denúncia, já que na cabeça das 

camareiras e arrumadores não fará diferença. Ou pior ainda, esse comportamento reforça que 

o trabalhador é mesmo inferior por suas características e que por isso tem que ser trocado 

por outro “mais adequado”.  

A própria supervisora de governança parece incomodada com o tipo de resolução para 

essas situações, perguntada sobre como ela lida quando um funcionário informa que sofreu 

assédio ela responde:  

 

“Tive poucos casos, até que me decepcionei um pouco, por que só tirou a pessoa 
da situação e colocaram outras. Mas o hóspede continuou, ele permaneceu.” 

 

Podemos perceber que o hóspede ficar impune em situações assim é algo que deixa 

esses funcionários desapontados, o que pode causar o desencorajamento para fazer as 

denúncias. E também podemos perceber que houve uma mudança na resposta das 

entrevistas, quando perguntamos sobre se sentir abusado por hóspedes todos eles disseram 

que não e, mas agora, eles começam a relatam essas situações. 

Quando foram perguntados se quando os hóspedes os tratavam mal, poderia ser 

considerado assédio moral as respostas foram:  

 
Depende do por que ele está te tratando mal. Até agora nunca peguei um hóspede 
me tratando mal, então depende do por que ele está desse jeito... Bom, não sei, as 
vezes acontece do hóspede nem olhar na sua cara quando você está no corredor e 
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nem responde seu bom dia ou boa tarde, ai quando a chave não funciona ele vem 
falar... para mim é um limite, por que eu sou obrigada a responder como se nada 
tivesse acontecido. Faz eu me sentir invisível. (CAMAREIRA 13) 
 
Teve uma colega que estava se sentindo mal por que uma hóspede mandou arrastar 
tudo e limpar, tudo isso gritando, como se ela fosse uma escrava... Fez ela 
realmente se sentir muito mal. O que acontece mais, é o hóspede bater à porta na 
nossa cara, já é muito ruim. (CAMAREIRA 12) 
 

Essas duas situações se encaixam em uma conduta de assédio moral, já que segundo 

Freitas (2007) visa diminuir, constranger, desqualificar um indivíduo ou grupo afetando suas 

condições de trabalho, e nesse caso atingindo a sua dignidade.  

A camareira 12 também informou que a situação mais comum é a de bater à porta na 

cara, algo que se ocorre uma vez, já é uma situação incômoda, mas se é uma situação 

constante, pode fazer você se sentir realmente mal sobre suas funções, pois afeta a sua 

integridade pessoal e profissional. O que recai na situação de assédio moral, que nesse caso, 

seria um conjunto de ações repetidas por pessoas diferentes que afeta individualmente os 

funcionários.  

Por meio desses relatos podemos observar que os funcionários da governança ficaram 

um pouco intimidados já que no início da entrevista suas falas eram muito curtas e não 

relatavam o que passavam no dia a dia do trabalho, com o tempo eles foram contando 

situações, mas mesmo assim, na maior parte das vezes, não eram situações que ocorriam 

com eles especificamente. Podemos atribuir isso talvez ao medo de se comprometerem.   

 

 

4.1.2  RECEPÇÃO  

 

A recepção é o setor com maior contato com os clientes, desde a sua chegada até a 

saída, é a central de informações, que atende de maneira cortês e eficiente seguindo as 

normas e procedimentos estabelecidas pelo hotel (DI MURO PEREZ, 2001; DAVIES,2004). 

Mesmo com esses profissionais possuindo muitas qualidades para atender bem os 

clientes, algumas situações saem de seu controle. Para os entendermos melhor, perguntamos 

a eles até que ponto eles deveriam ir para atender bem os hóspedes, e diferentemente dos 

respondentes da governança, eles falaram à vontade e deixaram explícito que eles sabem 

seus limites.  

 

Até o ponto que isso não fere as leis e regras do hotel e do país, entendeu? E 
também que não me fere como pessoa, tem um limite, regras e leis da propriedade, 
do país e morais.(RECEPCIONISTA 9 – Mulher). 
 
Eu acho que até o momento da falta de respeito da parte deles, eu acho que a gente 
tem que sim tentar fazer sim nosso melhor para os hóspedes e tal, mas quando 
chega nessa parte do abuso moral. Quando chega nessa parte complicada que o 
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hóspede te humilha, te xinga ou qualquer coisa do tipo, quando acontece comigo, 
eu paro e passo para meu supervisor ou gerente, eu não vou ficar ali ouvindo e me 
estressando sendo que é totalmente desnecessário e eu não acredito que seja 
certo. Até no telefone, tem gente que liga, grita com você e fala um monte de coisa 
te abusando e simplesmente desliga, ela falou o que queria e desligou. Isso faz você 
se sentir como se fosse nada. (RECEPCIONISTA 10 – Mulher) 
 
Temos uma política no hotel que é trabalhe com o sim. Sempre lidere com o sim, 
nunca devemos dizer não para os hóspedes, mas isso não significa que temos que 
atender a pedidos “estranhos” digamos assim, acho que existem algumas ocasiões 
que essa ideia de atendimento pode significar para o hóspede que ele possa pedir 
qualquer coisa. (ENTREVISTADO 2 – Homem) 
 
Dentro da questão ética e profissional acho que temos que ir até onde dá para faze-
los ter uma boa estada, qualquer viagem ele está aproveitando um local que talvez 
ele não tenha a oportunidade de ir novamente então tudo o que estiver dentro dos 
limites éticos cabe a nós irmos até esse limite. (SUPERVISOR RECEPÇÃO 1) 

 

Dentre os limites citados em todas as respostas estavam os morais. A resposta do 

entrevistado 2 podemos perceber que já apareceu no subcapítulo anterior (4.1.1 Governança) 

e foi a resposta que uma supervisora deu depois de viver uma dessas situações de limites. 

Temos que ter cautela com a frase “nunca devemos dizer não ao hóspede” principalmente 

quando não se tem claro para o funcionário qual deve ser o limite para atender bem. 

Quando perguntados se a preocupação com a qualidade do serviço os levava a fazer 

coisas que não gostariam, as respostas foram equilibradas. Dentre todos os respondentes da 

recepção, somente cinco disseram que não, mas a resposta da recepcionista 6 foi bastante 

interessante.  

 

Nunca passei por uma situação que o pedido do hóspede fosse algo degradante, 
humilhante ou algo do tipo. A gente passa por situações pelo jeito que o hóspede 
pede, não o que ele pede em si. E são nesses momentos que a gente pensa “ai que 
saco, vou ter que fazer isso.”. (RECEPCIONISTA 6 – Mulher) 
 

Enquanto seus outros colegas se limitavam apenas em dizer que nunca se sentiram 

obrigados a fazer algo, ela foi além e explicou como se sente quando o hóspede não é 

educado.  

Entre os que responderam que sim alguns deles deram exemplo de situações que eles 

não gostariam de fazer.  

 

É uma pressão em cima do outro sabe? Começa de cima, os diretores colocam 
pressão nos gerentes, que colocam nos supervisores que colocam na operação. 
Então as vezes você não quer fazer uma coisa, mas por tanta pressão acaba 
fazendo, por que você precisa do seu emprego. Então as vezes você acaba 
cedendo em algumas coisas, como ligar para o hóspede que te humilhou.   O 
hóspede acabou de te humilhar e seu supervisor fala para ligar de volta e falar tal 
coisa, você acabou de falar com ele é uma dupla humilhação. (RECEPCIONISTA 
10 – Mulher) 
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Com certeza, pensando no prol da empresa, não só na melhoria da avaliação do 
hotel, como no serviço ofertado. Mesmo sabendo que diversas vezes teremos 
desafios com material, com a equipe ou as vezes, o hóspede é desafiante e até 
mesmo deselegante e mal educado, e mesmo que tenha isso, o lado pessoal tem 
que ficar de fora. Aqui você precisa ser profissional. Então se o hóspede tem direito 
a um elemento x por mais que ele tenha sido desrespeitoso ele vai ter e ponto. 
Profissional de um lado e emocional do outro. Eu diria que o segredo é: a partir do 
momento que você aprende que não é com você é com seu terno, com a função 
que você exerce, passa a tentar ignorar e evite julgamentos. Isso melhora a vida. 
(RECEPCIONISTA 7 – Homem) 
 

Percebemos a pressão que eles falaram envolve as relações humanas, já que precisam 

fazer seu trabalho mesmo quando o hóspede os destrata e eles não querem. Esse último 

relato do recepcionista traz já um recurso que ele usa para tentar não se abalar com as 

situações abusivas, com a expressão “não é com você, é com seu terno”. O fato dessa pessoa 

conseguir efetivamente separar o cargo e seu ser pessoal não quer dizer que seria uma 

prática viável para todos. Podemos até pensar que em algum momento essas emoções 

reprimidas não venham à tona de alguma forma. O Supervisor de recepção 1 em sua resposta 

foi bastante específico quanto a isso. 

 

As vezes sim, muitas vezes é uma questão de politicagem, as vezes temos que lidar 
com uma situação que não é politicamente correta ou pessoas que você não se 
identifica. Mas você não pode criar nenhum tipo de rotulo ou preconceito com o 
consumidor, não é por que você não se identifica com a personalidade da pessoa 
ou seu jeito que você pode trata-lo mal ou variar na forma que você entrega o 
serviço. Já tive que lidar com situação de violência doméstica e eu ter que separar 
os dois e depois conversar com eles separadamente, por mais que eu não concorde 
com a agressão de mulheres. (SUPERVISOR DA RECEPÇÃO 1) 
 

Para eles, quando são obrigados a realizar um atendimento que já os tenham deixado 

fora de sua zona de conforto no âmbito social é um limite, mas que mesmo assim eles 

precisam conviver e saber lidar para ficarem aparentemente indiferentes e manter seus 

empregos.   

Outra pergunta foi se algum deles já tinha sentido se um hóspede ou funcionário tinham 

abusado de seus direitos ao que todos disseram que sim, como podemos ver a seguir em 

algumas respostas. 

 

Sim, para os dois casos. Colegas de equipe, brincadeirinhas como passar a mão na 
bunda, mas alguns casos não foram brincadeira e de hóspede foram cantadas 
diretas pedindo para levar coisas no quarto, perguntando se eu ia sair para a Lapa 
e coisas assim. (RECEPCIONISTA 7 – Homem) 
 
Sim, com certeza. Acredito que mais com hóspede. Já tiveram situações que já 
chegaram a quase me agredir fisicamente, isso extrapolou o limite. Acontece 
principalmente de madrugada. Já aconteceu de uma hóspede ligar e pedir um vinho, 
eu informar que tinha acabado e ela descer na recepção para me agredir, tive que 
chamar o segurança, pois ela estava muito exaltada, gritando que eu estava 
duvidando da capacidade dela de poder comprar um item. Acho que trabalhar com 
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público tem muito disso, as pessoas não entendem que você está trabalhado. 
(RECEPCIONISTA 3 – Homem) 

 

Colega de trabalho não. Hóspede já. Por que quando gritam com você, te chamam 
de nomes e essas coisas, ele já perdeu toda razão. (RECEPCIONISTA 18 – Mulher)  
 

Diferentemente das camareiras e arrumadores, os recepcionistas explicaram as 

situações em que se sentem que tem seus direitos abusados, e grande parte informou que se 

sente violado quando o hóspede grita e xinga, enquanto eles estão ali fazendo o possível para 

ajudar. Se sentem da mesma maneira quando o hóspede faz brincadeirinhas e jogam 

cantadas inapropriadas, pois eles estão naquela interação como profissionais. Podemos ver 

então casos tanto de assédio moral quanto sexual. Nesse caso, o assédio sexual foi relatado 

por um recepcionista homem. 

Questionados sobre o que poderia ser feito caso eles se sentissem maltratados por um 

hóspede, todas as respostas tinham em comum reportar a situação para o supervisor e 

poucos falaram sobre reportar ao setor de recursos humanos. Algo que podemos perceber foi 

que os funcionários da recepção não enxergam o departamento de recursos humanos um 

local que possam relatar um abuso partido do hóspede e que algo será feito.   

 

Se for muito sério ou algo assim eu geralmente falo com meu supervisor, mas vou 
te falar que não adianta muito. É aquela questão “os clientes sempre tem razão” o 
que eu procuro fazer é, quando eu sinto que o hóspede está muito chateado, passo 
para supervisor ou gerente. (RECEPCIONISTA 10 – Mulher) 

 

Grande parte dos respondentes informaram que somente passa a situação para o 

supervisor se eles acreditarem ser uma situação realmente séria, mas que mesmo assim não 

surge muito efeito, ou seja, parece que os trabalhadores do hotel já tem incorporado a cultura 

de que o cliente tem sempre razão e de que trocas serão feitas com os trabalhadores para 

atender eles, como o pessoal da governança relatou, gerando uma dupla humilhação. Já que 

nada é falado com o hóspede sobre seu comportamento. 

 
Eu passaria a situação para meu supervisor de plantão e ele tomaria as medidas de 
tentar entender o que aconteceu, mas eu sinceramente, na minha posição atual, 
acho que não seria feito nada. Já aconteceu antes e não foi feito nada. 
(RECEPCIONISTA 8 – Mulher) 
 

Podemos então perceber que existe uma insatisfação coletiva com a falta de 

consequências para os hóspedes que são abusivos.  Como podemos ver na fala da 

recepcionista 9: “Já aconteceu de madrugada, não tinha com quem falar e só tinha que engolir 

as ofensas e falar com o supervisor no dia seguinte, mas acredito que nada foi feito.” 

Ao supervisor foi perguntado se os relatos de assédio eram comuns ele informou que 

sim e que já tinha presenciado vários casos e achava que não deveria ser comum. Também 
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informou que o mais comum é o assédio moral e falou como ele costuma lidar com essas 

situações, como podemos ver abaixo:  

 

Uma das primeiras coisas que você aprende na hotelaria é separar o pessoal da 
empresa. Diariamente temos que lidar com pessoas com egos muito grandes que 
estão acostumadas a serem o melhor no mundo deles. E temos que entender que 
eles estão gritando com a empresa e não com você, eles querem jogar o jogo de 
conseguir o que eles querem, temos que lembrar que nada disso é pessoal. Se você 
leva isso para o pessoal, isso vai estragar seu dia, se for constante vai estragar sua 
vida. (SUPERVISOR DA RECEPÇÃO 1) 
 

Observamos que para trabalhar na recepção de um hotel as pessoas precisam 

conseguir separar o que é pessoal e o que não é, mas fazer isso quando uma pessoa está 

sendo agredida moralmente é quase impossível. Podendo causar na vítima sintomas 

decorrentes dessa prática abusiva, que podem ser tanto físicas como psíquicas, segundo 

Barreto (2010). 

Quando perguntados sobre a solução dada para as situações constrangedoras, a 

maioria informou que não ficou satisfeito e, novamente, o fato de nada acontecer ao hóspede 

que agrediu incomoda. Como podemos ver nos relatos dos recepcionistas 11 e 3 logo abaixo: 

 

Acho que nada. Acho que ninguém vai chegar para o hóspede e falar com ele 
(RECEPCIONISTA 11 – Homem).  
 
Que eu me lembre nada foi feito. Eu informei para meus supervisores e nada foi 
feito. Acho pelo estresse do dia a dia as coisas acabam se perdendo e meio que se 
subentende que temos que engolir essas situações.” (RECEPCIONISTA 3 - 
Homem). 
 

Esse desapontamento apareceu também nos funcionários da governança, mas 

diferentes deles os recepcionistas informam aos seus supervisores, mesmo sabendo que 

nada irá ser falado ou feito com o hóspede. Como o trabalho na recepção é mais coletivo e 

as pessoas raramente ficam sozinhas com o hóspede esse pode ser um motivo dos relatos 

chegarem ao supervisor, enquanto no setor da governança os arrumadores e camareiras 

ficam sozinhos nos andares.  

E quando perguntados se quando o hóspede os tratava mal poderia ser considerado 

assédio moral todos responderam que sim.  

 

Sim, pelo menos uma vez por semana eu sou emocionalmente abalada por algum 
comentário negativo ou por algum abuso de hóspede duvidar da minha capacidade, 
talvez ficar insatisfeito com alguma coisa que não conseguimos cumprir. Eu só 
escuto por que é o meu trabalho. (RECEPCIONISTA 8 – Mulher) 
 
É um assédio moral, mas ele ficou tão corriqueiro que as pessoas nem se importam 
tanto. É super normal assédio moral de hóspede que grita com você, te ofende, te 
faz sentir mal, ficou não só normal no campo hoteleiro, mas em todos os serviços 
que envolvem pessoas. Pode ser uma vendedora de shopping, uma recepcionista 
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de hospital... qualquer ramo que envolva pessoas vai ter pessoas que te ofendem 
moralmente e é considerado normal. (RECEPCIONISTA 9 – Mulher) 
 

O assédio moral é uma prática em que o tempo e a duração são importantes, pois não 

é uma violência pontual. Sabendo disso, e sabendo também que na hotelaria os hóspedes 

estão ali de passagem essa violência não é cometida por somente uma pessoa. Devemos 

então nos atentar a essa prática que é tão nociva para os autóctones.  

O assédio não deveria ser comum nos atendimentos, pensar em maneiras de minimizar 

essas ações é importante tanto para o funcionário que precisa lidar com essas situações e 

suas consequências, tanto para o estabelecimento hoteleiro que teria seu funcionário mais 

satisfeito.  

 

 

4.2 ATENDIMENTO AO CLIENTE COMO UM LIMITE  

 

A motivação profissional é um fator extremamente importante para se ter um serviço de 

qualidade então, para isso acontecer, o funcionário precisa ser estimulado por seu ambiente 

de trabalho (SIMONI; BANDEIRA, 2012). 

Sabendo disso, uma das perguntas tinha como objetivo saber se os funcionários se 

sentiam motivados a realizar os desejos dos hóspedes, principalmente depois de 

treinamentos. E todos responderam que sim, mas que principalmente que quem os motivava 

eram os próprios hóspedes e seus colegas de trabalho. Como podemos ver nas respostas 

dos recepcionistas 7 e 6:  

 

A motivação vem de você e muitas vezes de quem está trabalhando com você. Ela 
não vem diretamente da empresa, os treinamentos vão mostras as diretrizes que a 
empresa quer que você siga, você aprende o que a empresa 
quer.(RECEPCIONISTA 7 – Homem). 
 
Sim, mas ao mesmo tempo depende muito do hóspede acho que o jeito que o 
hóspede solicita ajuda, somos mais predispostos a seguir tudo o que aprendemos 
nos treinamentos. (RECEPCIONISTA 6 – Mulher).  
 

Algo que ficou claro foi a importância do retorno de seus trabalhos. De Acordo com o 

que eles disseram, tudo valia a pena quando eles recebiam um feedback positivo do hóspede, 

como vemos nas respostas do arrumador 16 e da recepcionista 8. 

 

Sim, me sinto. Fazendo um bom trabalho, uma boa arrumação, boa limpeza para o 
hóspede sentir que alguém se importou com ele. Eu recebo alguns feedbacks deles, 
alguns deixam bilhetes agradecendo, é legal (ARRUMADOR 16). 
 
O que mais me motiva a satisfazer os desejos dos hóspedes são os próprios 
hóspedes. Não é tanto o supervisor, óbvio que eles tentam motivar a gente da 
melhor forma possível, mas de satisfazer mesmo, lá no check in de fazer um serviço 
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extra para aquele hóspede é o próprio hóspede. Ele mesmo que faz a gente querer 
agradar. (RECEPCIONISTA 8 – Mulher) 
 

Da mesma maneira que as interações positivas os motivam as negativas estão no 

sentido contrário. Fazendo nos ver o quanto as relações humanas são extremamente 

importantes para os profissionais.  

Perguntados sobre o hábito de premiação os funcionários que tratam melhor os 

hóspedes e como se sentiam com relação a isso todos responderam que existe, esse hotel 

possui um prémio mensal que todos falaram, e dentro de cada setor existe outra premiação. 

Todos do setor da governança disseram que se sentiam bem com essa iniciativa e sentiam 

motivados.  

 

Temos sim... Me sinto bem, me sinto valorizado. (ARRUMADOR 16). 
 
Me sinto motivada, procurando estar sempre ajudando o hóspede para ser 
reconhecida (CAMAREIRA 13). 
 

Enquanto as pessoas da recepção enxergam de outra forma, como podemos ver na 

resposta da recepcionista 6:  

 

Tem sim, temos os engajamentos que quando fazemos algumas surpresas para o 
hóspede recebemos o prémio e quando fazemos algo que vai muito além da 
expectativa e ultrapassa o que se espera. Dito isso, não são coisas que nos 
incentivam a querer fazer mais, são coisas que as vezes a gente ganha e só 
descobre quando alguém avisa ou vê no mural, por que não recebemos nenhum 
“obrigada você fez isso e fez além” eu não me sinto melhor por ter feito e ter ganho.  
 

Para os recepcionistas esse hábito de premiação não os deixa mais motivados como 

acontece na governança. Parece o reconhecimento do hóspede tem muito mais peso nesse 

sentimento.  

Nós acreditávamos a partir do referencial teórico que a motivação, ou mais 

precisamente a falta de motivação, poderia ser um fator relacionado com a maior percepção 

de assédio, mas nossas entrevistas não revelaram nada nessa direção. Sabemos apenas que 

existe alguma motivação institucionalizada, que é percebida como mais importante no setor 

da governança, e que a motivação maior para ambos os setores é informal, e vem dos 

hóspedes, daqueles que se importam em reconhecer ou agradecer algum serviço prestado. 

 

 

4.3 ÉTICA NO TURISMO E NA HOTELARIA COMO UM LIMITE  

 

Acreditando que a ética pode ser ensinada e é da responsabilidade de todos, inclusive 

das organizações, é de extrema importância que existam treinamentos e procedimentos 
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claros, que ensinem aos funcionários a conduta ética que eles devem seguir e que também 

os protejam de atitudes abusivas e assediadoras (CARVALHO, 2002).  

Perguntamos se eles recebiam treinamentos para lidar com as situações adversas 

dentro do hotel, suas respostas foram variáveis, não deixando claro se esse treinamento era 

realmente eficiente ou existente para todos os setores.  

Todos os funcionários da governança disseram que recebem treinamento para essas 

situações atípicas, mas ninguém explicou como era esse treinamento. E informaram também 

que fizeram somente quando entraram no hotel, não havendo um treinamento continuo. Como 

podemos perceber na resposta da camareira 13:  

 
Sim, temos sim. Fiz sim, quando entrei no hotel.  

 
A autora trabalhou nesse hotel e podemos assegurar que esse hotel realiza diversos 

treinamentos que tem como objetivo ensinar ao funcionário o padrão de atendimento que é o 

desejável, mas dentre os treinamentos feito por ela, nenhum tinha como objetivo ajudar ou 

ensinar o funcionário a se proteger em situações abusivas.  E os funcionários da recepção 

apontaram bem esse ponto, como podemos ver no relato da recepcionista 8:  

 
Não, falo com tranquilidade que não. O hotel não prega essa cultura contra assédio 
no dia a dia, ela preza números e relatórios.  
 

Quando perguntado aos supervisores se o assédio partido dos hóspedes era uma pauta 

nas reuniões o supervisor da recepção disse que não era, e a supervisora da governança 

disse que sim. Para o supervisor da recepção é uma questão de como o funcionário irá lidar 

com a situação, como podemos ver no trecho abaixo:  

 
Supervisor: não, não são pautas nas reuniões dos gestores.  
Entrevistadora: e você acha que deveria ser?  
Supervisor: acho que isso depende muito de você como funcionário vai lidar com 
isso. É a questão de como você vai lidar com a narrativa, uma coisa que aprendi 
com hotelaria é que tudo o que acontece aqui, sua interação com o hóspede, o bom 
é que ele vai embora e sua vida continua.  
 

Já a supervisora da governança informou que existe uma reunião que eles falam sobre 

como podem ajudar o funcionário, como vemos no relato a seguir:  

 

sim, de como devemos ajudar o funcionário nesse tipo de situação, então sim, é 
pauta. Existe a reunião de gestores para que possamos passar para os funcionários. 

 

Percebemos que não é uma prática em todo o hotel falar sobre as interações que 

ocorrem o assédio partido do hóspede, já que na governança existe esse tópico e na recepção 

não. Acreditamos que deveria existir, comprovamos com essas entrevistas a existência 
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dessas interações que contém assédio e que ocorrem com alguma frequência, o que pode 

ocasionar sequelas ao longo do tempo. 

 

 

4.4 DIREITOS DO CONSUMIDOR COMO UM LIMITE 

 

A legislação tem como objetivo balancear as desigualdades que existem entre 

consumidor e fornecedor, dando preferência ao consumidor, já que ele é o componente mais 

fraco em uma relação de consumo. (DIREITOS DO CONSUMIDOR, 2002; ROQUE, 2010)  

Percebemos que o direito do consumidor tem bastante visibilidade nos trabalhos que 

envolvem serviços, já que muitos deles estão direcionados para os consumidores. Mas 

mesmo as organizações sendo fortes perante a lei, as sequelas de assédios recaem sobre os 

trabalhadores e não diretamente com a organização. 

Nas relações hoteleiras, quando o assédio é partido dos hóspedes podemos admitir que 

é vertical, já que os hóspedes são vistos como “chefes” pelos funcionários. Quando 

perguntamos se eles acreditavam que quando o hóspede os tratava mal poderia ser 

considerado assédio moral, na recepção todos responderam que sim. Já na governança 

responderam que dependia do motivo, mas juntamente com essa resposta falaram de 

situações onde ocorrem assédio moral e preconceito.  

A falta de conhecimento que o consumidor possui sobre seus direitos já preservados 

pela legislação, pode fazê-lo ter reações abusivas como forma de tentar conseguir o que quer. 

O supervisor da recepção relatou o seguinte:  

 
Bom trabalhar com o atendimento gera coisas positivas e coisas negativas. Alguns 
hóspedes chegam aqui procurando compensação e isso é um jogo para eles, então 
sim, tem hóspede que chega aqui querendo abusar da nossa boa vontade. 
 

É importante que os funcionários saibam seus direitos também já que sem esse 

conhecimento eles podem pensar que os desejos e vontades do hóspede não possuem 

limites, levando-os a situações constrangedoras e assediadoras. A importância desse 

conhecimento fica bastante clara quando comparamos as respostas por setor, já que na 

recepção as pessoas mostraram saber os limites e na governança as pessoas não 

conseguiam explicar. Por isso, a falta de conhecimento sobre os direitos do consumidor é o 

limite tanto quanto não conhecer as leis que protegem o trabalhador.  
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4.5 CULTURA ORGANIZACIONAL COMO LIMITE 

 

A cultura organizacional é um conjunto de crenças compartilhada em uma organização. 

E para Sobral e Peci (2008) existem dois tipos de culturas organizacionais, as fortes e as 

fracas. 

Quando perguntamos sobre a importância de seus trabalhos ficou claro como os 

profissionais da recepção tinham expressões e falas que evidenciavam a existência de 

crenças e valores compartilhadas entre eles. Todos que responderam que era importante por 

que ajudavam o hóspede a ter uma experiência ou que era a central de informações do hotel. 

Como podemos ver nas respostas abaixo:  

 

Eu acredito que meu trabalho é importante principalmente porque eu lido com as 
pessoas e eu adoro lidar com as pessoas e eu acho que é importante por que 
trabalhamos muito com experiência, trabalhamos muito com produto que ele não 
pode ser experimentado, então é muito importante todo atendimento que tem no 
hotel, porque você lida direto com a pessoa, então você impacta na vida dela e 
naquele sonho de viagem que ela tem sabe? Então acho isso muito legal e 
importante. (RECEPCIONISTA 10 – Mulher). 
 
É bem importante, trabalho no centro nervoso do hotel, tudo passa por aqui 
(RECEPCIONISTA 11 – Homem).  
 

Com isso podemos concluir que dentro da recepção existe uma cultura organizacional 

compartilhada, podendo ser formal ou não e, além disso, possuem uma visão direcionada 

para os clientes. Esses valores e crenças podem ter sido obtidos através dos treinamentos do 

hotel e o contato humano que eles possuem entre cada funcionário, já que eles não ficam 

sozinhos no setor. 

Em contrapartida, não existe essa cultura organizacional tão forte na governança, 

podemos perceber claramente quando fizemos a mesma pergunta e as respostas variavam a 

cada respondente, mostrando que ou os treinamentos para a governança são menos 

frequentes ou inexistentes, já que quando perguntamos sobre treinamentos para lidar com 

situações adversas a camareira 13 falou que recebeu principalmente quando ingressou no 

hotel,.  

Além disso, diferentemente dos recepcionistas as camareiras trabalham mais tempo 

sozinhas nos andares, dificultando o compartilhamento de crenças e valores entre os próprios 

funcionários.     

A cultura organizacional parece mais fraca já que é menos compartilhada na 

governança. Acreditávamos a partir do referencial teórico que uma cultura organizacional mais 

forte poderia, a depender de seu conteúdo e significado, motivar os funcionários a maior 

subserviência ou maior autonomia. Não percebemos nenhuma dessas nuances de forma 

clara nas nossas entrevistas.  
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Podemos interpretar que o fato de não haver uma cultura organizacional forte e 

compartilhada na governança pode deixar o funcionário ainda mais inseguro quanto aos 

valores que importam e por isso, provavelmente, eles denunciem menos os casos de assédio, 

como pudemos perceber nos silêncios das entrevistas, apesar de sabermos que esses casos 

acontecem inclusive nesse hotel de acordo com nossa própria experiência. Nesse caso, o 

silêncio parece contar uma evidência.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste trabalho consistia em descobrir quais eram os limites éticos 

de um bom atendimento em recepção e governança hoteleira, para isso buscamos referências 

teóricas e a experiência prática dos profissionais da área que pudessem esclarecer essa 

proposta. Esse trabalho nos permite enxergar o atendimento hoteleiro de forma mais 

humanizada para com o funcionário que possui o trabalho de servir, fazendo do turismo mais 

humanizado como aconselha Krippendorf.  

Durante o trabalho pudemos perceber que a teoria conversa com as informações 

coletadas com os profissionais desse hotel. O atendimento ao cliente e as relações humanas 

vividas no trabalho possuem uma grande influência na vida desses autóctones. A novidade 

trazida pelos nossos dados é que o hóspede é ao mesmo tempo a fonte da motivação e da 

desmotivação desses profissionais.  

Compreendemos que em casos de assédio eles também não se sentem amparados 

pelo hotel, em suas falas deixaram claro que é muito frustrante conversar com o supervisor 

sobre uma agressão que ocorreu e o agressor não receber nenhuma consequência, mas ao 

mesmo tempo não existe nenhuma legislação que respalde o hotel a fazer algo contra o 

hóspede. A legislação brasileira só aplica punições para funcionários ou familiares onde há 

reconhecido exercício de poder e repetição da agressão pelo mesmo agressor. No caso de 

agressão por clientes (hóspedes na hotelaria) não encontramos nenhuma menção, e como 

discutimos, normalmente a reincidência é provocada por um agressor diferente, muito embora 

cause danos semelhantes ao trabalhador. Criar medidas punitivas para hóspedes que 

praticam assédio contribuiria no dia a dia dos profissionais hoteleiros e poderia evitar o 

sentimento de frustração e descontentamento dos mesmos. 

Devemos lembrar que essas informações correspondem somente aos profissionais de 

um único hotel, seria necessário continuar a pesquisa em outros hotéis para descobrirmos se 

são os sentimentos gerais dos profissionais da área ou somente dos trabalhadores desse 

hotel.  
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Temos que refletir em outro ponto que necessita ser abordado, que é para a 

caracterização de assédio, que tanto a duração como a frequência são importantes. Mas que 

no turismo os agressores não são os mesmos, são pessoas que entram e saem do 

estabelecimento hoteleiro e reproduzem atitudes impróprias.  

A falta de conhecimento sobre seus direitos pode levar a situações constrangedoras e 

assediadoras, isso ficou evidenciado quando comparamos as respostas entre os funcionários 

da recepção que eram muito mais cientes com relação a limites do que os da governança. O 

cliente também não ter conhecimentos sobre seus direitos pode ser uma dessas facetas das 

reações abusivas como forma de conseguir o que deseja. Consideramos a falta de 

entendimento sobre os direitos do consumidor um limite tanto quanto a falta de conhecimento 

dos funcionários sobre os próprios direitos.  

O objetivo específico de investigar empiricamente foi alcançado. As entrevistas foram 

realizadas dentro do próprio hotel, o que dificultou para que, principalmente os profissionais 

da governança, relatassem situações abusivas que foram vivenciadas. Porém, a equipe da 

recepção nos mostrou que essas situações não são isoladas. A vantagem foi que a 

observação participante ajudou a compreender muitos dos silêncios e ausências nas falas, 

além de ter gerado empatia necessária para que os funcionários respondessem acerca de 

temas tão delicados. 

Não encontramos indícios de que a cultura dessa organização possa ajudar o 

trabalhador a lidar melhor com casos de assédio. Não existe nenhum rito institucionalizado 

para relatos, tratamento psicológico do trabalhador ou punição para o hóspede. Sugerimos 

que isso seja institucionalizado, pois mecanismos como ouvir o funcionário e criar uma 

punição para hóspedes reincidentes podem encorajar mais denúncias e também melhorar a 

moral dos trabalhadores, como podemos ver, já que eles se sentem desrespeitados 

duplamente quando relatam e nada acontece ou quando eles são apenas trocados de posto 

de trabalho, como se fossem realmente culpados pela agressão, para não perturbar os 

hóspedes. Além disso, Krippendorf lembra de como as organizações devem assumir também, 

junto com governos e outras instituições de ensino, por exemplo, a educar o turista para ser 

mais ético. 

Os treinamentos abordam vagamente casos de assédio e como se comportar para evitá-

los ou reportá-los às chefias. Sugerimos que algo seja feito com relação a isso, afinal, já 

existem muitos mecanismos possíveis. Alguns são barreiras físicas mesmo, como o carrinho 

na porta, por exemplo, mas outros são comportamentais, como conduzir uma conversa de 

forma assertiva. Tudo isso pode ser treinado e viria a ajudar os funcionários. 

Além dos treinamentos, a inclusão de outras etapas nos procedimentos operacionais 

padrão (POPs) desempenhados por esses setores para reduzir oportunidades de assédio e 

para relatar casos parece uma importante medida a ser adotada pelos hotéis. 
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Sugerimos que os próximos trabalhos ampliem o escopo de respondentes para 

averiguar se nossos dados se repetem com certa regularidade, ou seja, se a recepção, por 

exemplo, percebe e reage mais a casos de assédio do que os trabalhadores da governança. 

Além disso, como os gestores e a própria organização se comportam a respeito disso.   

O presente trabalho é concluído tendo todos os seus objetivos alcançados e acreditando em uma 

mudança futura que ajude a promover um turismo melhor e mais humano, tanto para os 

trabalhadores da área, como para os hóspedes e organizações hoteleiras que terão funcionários 

mais felizes e valorizados realizando seus trabalhos. 
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APÊNDICE A: MODELO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA AOS FUNCIONÁRIOS 

COM CARGOS OPERACIONAIS 

 

Você acredita que seu trabalho é importante? Por quê? 

De que forma você se vê dentro da empresa? 

Até que ponto você acredita que deve fazer as vontades dos hóspedes?  

Você acredita que a preocupação com a qualidade do serviço te leva a fazer coisas que você 

não gostaria de realizar? 

Já ocorreu alguma situação na qual sentiu que um colega ou hóspede abusou dos seus 

direitos? 

Se você se sentir maltratado por um hóspede, o que poderia ser feito? 

Caso tenha acontecido alguma situação constrangedora, foi dada alguma solução? Ficou 

satisfeito com ela? 

Você se sente motivado a satisfazer os desejos dos hóspedes (depois dos treinamentos)? 

Existe algum hábito de premiar os funcionários que tratam melhor os hóspedes? Como se 

sente com relação a isso? 

Você acredita que quando o cliente de trata mal, isso pode ser considerado como assédio 

moral? 

Até que ponto você deve ir, ou o que você acha que deve fazer para atender bem os 

hóspedes? 

Existem canais de comunicação para falar sobre assédio dentro da empresa? 

Você recebe algum treinamento para lidar com essas situações adversas? 

Você acredita que os procedimentos operacionais do seu setor contribuem para sua 

segurança contra constrangimentos e situações desagradáveis? De que forma? 

Existe algo que você gostaria de falar sobre esse assunto que eu não tenha perguntado? 
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APÊNDICE B: MODELO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADOA APLICADA AOS 

SUPERVISORES DA ÁREA HOTELEIRA  

Você acredita que seu trabalho é importante? Por quê? 

De que forma você se vê dentro da empresa? 

Até que ponto você acredita que deve fazer as vontades dos hóspedes?  

Você acredita que a preocupação com a qualidade do serviço te leva a fazer coisas que você 

não gostaria de realizar? 

Já ocorreu alguma situação na qual sentiu que um colega ou hóspede abusou dos seus 

direitos? 

É comum os relatos de assédio? Porque? 

Se sim, poderia informar qual o mais frequente? 

Até que ponto você deve ir, ou o que você acha que deve fazer para atender bem os 

hóspedes? 

Como gestor como você lida quando um funcionário informa que sofreu assédio? 

Existem canais de comunicação para falar sobre assédio dentro da empresa? 

O assédio partido do cliente é pauta nas reuniões dos gestores? 

Quais as atitudes tomadas pela empresa nesses casos? 

Você como supervisor ou gerente sofre assédio partido dos clientes?  

Existe algum hábito de premiar os funcionários que tratam melhor os hóspedes? Como se 

sente com relação a isso? 

Você recebe algum treinamento para lidar com essas situações adversas? 

Você acredita que os procedimentos operacionais do seu setor contribuem para sua 

segurança contra constrangimentos e situações desagradáveis? De que forma? 

Existe algo que você gostaria de falar sobre esse assunto que eu não tenha perguntado? 


