UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA
CURSO DE TURISMO

BEATRIZ SANTOS CARDOSO DE SOUZA

PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO: UM ESTUDO NO FRONT-OFFICE
HOTELEIRO

NITERÓI
2017

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA
CURSO DE TURISMO

BEATRIZ SANTOS CARDOSO DE SOUZA

PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO: UM ESTUDO NO FRONT-OFFICE
HOTELEIRO

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Curso de Graduação em Turismo da
Universidade Federal Fluminense como
requisito parcial para obtenção de título em
Bacharel em Turismo.
Orientadora: Profª Drª Carolina Lescura de
Carvalho Castro

NITERÓI
2017

S729

Souza, Beatriz Santos Cardoso de.
Prazer e sofrimento no trabalho: um estudo no front-office
hoteleiro / Beatriz Santos Cardoso de Souza. – 2017.
57 f.
Orientadora: Carolina Lescura de Carvalho Castro.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo) –
Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria,
2017.
Bibliografia: f. 53-57.
1. Trabalho. 2. Prazer. 3. Sofrimento. 4. Hospitalidade. 5. Hotéis.
6. Front-office. I. Castro, Carolina Lescura de Carvalho.
II. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Turismo e
Hotelaria. III. Título.

Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá

À minha avó, Maria Mercês Bibiano dos
Santos, por todo o exemplo de vida,
superação e dedicação. Por ter abdicado
dos próprios sonhos para que hoje eu
realizasse os meus.

AGRADECIMENTOS

O que darei eu a Deus por todos os benefícios que me tem feito? Agradeço
sempre e primeiramente a Deus por cada oportunidade que veio de encontro a mim
e por ter me dado sensibilidade de percebê-las e força para agarrá-las.
Agradeço especialmente à minha amada avó e mãe Maria Mercês Bibiano
que todos os dias, enquanto esteve em vida, me incentivou, amou, cuidou e
protegeu. Muito obrigada pela confiança, preocupação e principalmente por me
ensinar o que é o amor de verdade. Eu te amo imensamente! Não há um só dia em
que eu não sinta sua falta.
Agradeço aos meus pais Ricardo Cardoso e Analice Bibiano que para que eu
possa agora escrever páginas do símbolo da conclusão de grau superior, abdicaram
de tempo, dinheiro e liberdade. Que investiram em mim financeiramente,
emocionalmente e espiritualmente e acreditaram no meu potencial. Que eu possa
ser sempre motivo de orgulho para vocês. Muito obrigada às minhas irmãs mais
velhas, Juliana e Carolina Cardoso por desejarem tão fortemente que eu existisse e
por serem exemplos de dedicação e coragem, respectivamente. Recebam meu
eterno e incondicional amor por vocês.
Agradeço imensamente ao meu amor e companheiro Lucas Brilhante que
acredita em mim até quando eu mesma não o faço. Obrigada por perguntar todos os
dias como está o desenvolvimento do TCC, pela compreensão e por todo o mais que
você faz. Obrigada por sempre me colocar para cima, me incentivar a crescer e me
amar. Eu te amo!
À família Vieira, por me aceitarem e amarem como parte da família de vocês.
Aos meus amigos e amigas, que me mostram todos os dias que existe um
lado maravilhoso da vida que vai muito além das obrigações. Em especial, agradeço
à minha amiga, irmã e parceira, Daniele Eustáquio, que mesmo com a distância
física, sempre foi presente e incentivadora. Vocês também fazem parte deste
trabalho.
Agradeço as minhas não mais colegas de faculdade e sim amigas, Caroline
Carvalho, Deborah Carnot, Fernanda Brito, Luísa Rodrigues e Natasha Dias. Se não
fosse por vocês, provavelmente teria sido muito mais difícil. Obrigada pelas risadas

diárias até mesmo às 7h da madrugada! Que bom que além de amigas seremos
colegas de profissão!
Agradeço aos meus professores da FTH (Faculdade de Turismo e Hotelaria)
que me mostraram que é possível chegar até aqui, por se dedicaram em trocar
conhecimento e por serem luzes para o meu ser. Em especial às professoras
Manoela Valduga e Lúcia Silveira, por me mostrarem o mundo da hospitalidade e
hotelaria pelo qual sou apaixonada e à professora Verônica Mayer por ser um
exemplo fantástico de profissionalismo e inteligência. Espero ser como vocês.
Deixei por último o meu agradecimento mais especial. Não tenho palavras
para agradecer a minha querida professora e orientadora Carolina Lescura. Primeiro
por me apresentar a possibilidade da área de gestão de pessoas dentro da hotelaria,
por sua maravilhosa didática e por suas palavras de confiança e conforto, seu
cuidado e sua paciência que foram essenciais para conclusão deste trabalho. Se
não fosse seu incentivo e dedicação, provavelmente eu não teria conseguido. Me
espelho na sua inteligência, sabedoria e simplicidade.

“Quando perdemos a capacidade de nos
indignar com as atrocidades praticadas
contra outros, perdemos também o direito
de nos considerarmos seres humanos
civilizados”.
Vladimir Herzog

RESUMO
As influências que o trabalho exerce sobre o indivíduo, seja de maneira positiva ou
negativa, vêm sendo amplamente estudadas nos dias atuais. As organizações, na
corrida pelo capital, tendem a explorar e controlar seus trabalhadores
progressivamente, de maneira mais sofisticada e subjetiva. Na hotelaria, que
depende fundamentalmente do fator humano em todas as instâncias, isso não é
diferente. Portanto, procura-se entender como essa dinâmica de trabalho é capaz de
afetar os indivíduos em várias instâncias. Diante do exposto, esse trabalho tem por
objetivo geral identificar como as relações e condições de trabalho no front office
hoteleiro influenciam a percepção de prazer e sofrimento dos funcionários no
trabalho. Esta análise foi possível por meio de pesquisa bibliográfica e de campo. Na
pesquisa de campo, buscaram-se trabalhadores de hotéis econômicos e midscales
da cidade do Rio de Janeiro. Após a realização da pesquisa de campo, os dados
foram submetidos a uma análise qualitativa que deram origem as seguintes
categorias: Ambiente de trabalho, Desvio de função, Realização profissional,
Programa de recompensas, O sujeito além do trabalho e Gestão inapta.
Por meio das análises, foi possível concluir que, por tratar-se de um assunto
subjetivo, é extremamente difícil quantificar a incidência de prazer e sofrimento no
trabalho, contudo, é notável, assim como prevê a Psicodinâmica do Trabalho, que
esses dois elementos encontram-se profundamente imbricados, fato que permite o
indivíduo experimentar relações de prazer e sofrimento concomitantemente, quando
se depara com o “real” do trabalho.

Palavras-chave: Prazer e sofrimento no trabalho. Hospitalidade. Front-office
hoteleiro.

ABSTRACT
The effects of labour on the individual, whether in a positive or negative way, are
being widely studied in the present day. Organisations, on the race for capital, tend to
progressively exploit and control their workers, in a more sophisticated and subjective
way. The hospitality sector, which depends fundamentally on human factors in all
instances, is no different. This study seeks to understand, therefore, how these
practises affect the workers in this industry and their lifestyle.
This work also aims to identify how the working relationships and conditions of work
in a hotel front-office influence the perception of pleasure and suffering of employees
at work. This analysis was possible through bibliographical and field research. In the
field research, workers from budget and midscale hotels of the city of Rio de Janeiro
were sought. After conducting the field research, the data was submitted to a
qualitative analysis that gave rise to the following categories of analysis: Work
environment, Deviation of function, Professional achievement, Rewards program,
The subject outside of work and Inept management.
Through the analysis, it was possible to conclude that since it is a subjective matter, it
is extremely difficult to quantify the incidence of pleasure and suffering in the
workplace, however, it is remarkable, as predicted by the Psychodynamics of Work,
that these two elements are deeply interwoven, a fact that allows the individual to
experience relations of pleasure and suffering at the same time when confronted with
the "real" work.

Key-words: Pleasure and suffering in the workplace. Hospitality. Hotel front-office.
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INTRODUÇÃO
Os hotéis têm um papel fundamental na economia dos países que exploram o
turismo e possuem grande importância como gerador de mão de obra (MEDLIK;
INGRAM, 2002). Além disso, representam um local de acolhida, de interação social
e hospitalidade. O processo de acolhida não é algo atual e, embora tenham
acontecido diversas inovações e aperfeiçoamentos dos hotéis, o elemento humano
continua sendo fundamental para as organizações hoteleiras.
Os trabalhadores do setor hoteleiro estão em contato constante com
hóspedes, funcionários e visitantes de diferentes culturas. Segundo Castelli (2001, p.
36), “a demanda é humana, e a oferta depende fundamentalmente do elemento
humano”. Muitos estudos são direcionados ao bem receber, ao bem-estar dos
hóspedes, à qualidade no atendimento. Entretanto, um assunto cada vez mais
recorrente tem sido a atenção dada aos trabalhadores do setor.
A preocupação com a qualidade de vida do trabalhador é uma temática cada
vez mais em foco nos dias atuais. Seguindo a premissa de que “o cliente tem
sempre razão”, o ambiente do front-office hoteleiro tende a ser um local que exige do
trabalhador muita paciência, agilidade e cordialidade. À luz da Psicodinâmica do
Trabalho de Dejours que trata de prazer e sofrimento e por analisar as condições de
trabalho usualmente apresentadas na hotelaria, busca-se compreender como os
trabalhadores deste setor lidam com as situações adversas que lhes são impostas.
O presente estudo focou nos trabalhadores do front-office hoteleiro, aqueles
que lidam diretamente com o hóspede, na hipótese que estes estejam mais
suscetíveis ao sofrimento no trabalho, devido à grande pressão sofrida, à agilidade e
resiliência que os cargos demandam.
Segundo Dejours (1998), o sofrimento no trabalho trata-se de uma das
consequências da insistência do ser humano em viver em um ambiente que lhe é
adverso. O autor prossegue afirmando que as relações de trabalho frequentemente
roubam a subjetividade do trabalhador e, por consequência, faz o homem uma
vítima de seu trabalho.
Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho é identificar como as
relações e condições de trabalho no front office hoteleiro influenciam a percepção de
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prazer e sofrimento dos funcionários no trabalho. Para tal, faz-se necessário
especificar as atividades realizadas no front-office a fim de verificar se há relação
com o sofrimento no trabalho e identificar como esse contexto laboral influencia no
bem-estar psíquico e saúde dos trabalhadores do setor.
Em sua maioria, os estudos direcionados a esse tema são voltados para os
cargos de gestão, por essa razão, houve um interesse em uma análise da relação de
prazer e sofrimento nos cargos operacionais da hotelaria.
A fim de alcançar o objetivo geral, foram definidos quatro

objetivos

específicos:
•

Apontar as características da hospitalidade no âmbito comercial e sua relação
com o setor hoteleiro;

 Descrever os cargos e as atividades referentes ao front-office hoteleiro;
•

Definir o que é prazer e sofrimento no trabalho;

•

Identificar, por meio dos relatos dos entrevistados, as vivências de prazer e de
sofrimento pelos trabalhadores que atuam no front-office hoteleiro.
A fim de responder aos objetivos específicos, o presente trabalho foi dividido

em quatro capítulos, sendo dois capítulos referentes à pesquisa bibliográfica, um
capítulo a respeito da metodologia utilizada e o quarto capítulo referente à pesquisa
de campo.
O primeiro capítulo tem como finalidade apresentar o conceito de front-office
hoteleiro, explicar os cargos que o compõem e as funções exercidas neste setor.
Além disso, busca-se apresentar uma análise da hospitalidade e sua evolução, até a
sua atuação no âmbito comercial.
No segundo capítulo, procura-se entender como as organizações, que tem
como objetivo principal aumentar o lucro e a busca pelo capital, atuam de maneira a
provocar ambientes propícios ao surgimento do sofrimento no trabalho. As atitudes
do setor de gestão de pessoas frente a essas questões e a maneira que os
trabalhadores driblam o sofrimento e encontram prazer no trabalho também serão
abordados.
O terceiro capítulo destina-se a apresentar a metodologia adotada neste
estudo, que possui caráter teórico-empírico, com uma abordagem qualitativa. São
descritos os detalhes da unidade de análise e dos sujeitos da investigação. Além
disso, é apresentado como a pesquisa de campo foi desenvolvida.
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No quarto capítulo, em conformidade com o referencial teórico apresentado
nos capítulos anteriores, são analisados os resultados obtidos mediante a pesquisa
de campo qualitativa.
Por fim, são feitas as considerações finais, são apresentadas as contribuições
da pesquisa, as limitações encontradas e sugestões para pesquisas futuras acerca
do tema.
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1. FRONT-OFFICE HOTELEIRO: CONTEXTUALIZAÇÃO

Os hotéis oferecem um espaço de transações de negócios, reuniões,
recreação e entretenimento, por essa razão, têm um papel importante na economia
da maioria dos países que exploram o turismo (MEDLIK; INGRAM, 2002). Como em
qualquer outra empresa, é impossível negar a importância das relações sociais.
Castelli (2001) afirma que o elemento humano continua sendo peça fundamental
dentro da instituição hoteleira, pois é dele que depende a própria rentabilidade da
empresa. Na organização hoteleira em particular, essas relações vão além da
relação entre funcionários, agregando assim a relação com os hóspedes. A fim de
tentar compreender as relações sociais na hotelaria e como ela implica na dimensão
subjetiva dos indivíduos, faz-se necessária uma análise acerca da hospitalidade e
como se deu sua evolução até os dias atuais nas organizações hoteleiras.

HOSPITALIDADE

Para Camargo (2004), a hospitalidade é a admissão da entrada do
estrangeiro em território particular não somente no sentido físico, mas também no
sentido psíquico. As normas da hospitalidade são constituídas através das crenças e
normas da cultura local, portanto, a hospitalidade implica em subjetividade. O autor
aponta que como estatuto ético e moral, a hospitalidade se trata de leis não escritas
de comunicação interpessoal, regras e rituais que podem variar de acordo com o
grupo social em que está inserido. Ainda segundo o autor, a hospitalidade surgiu não
a partir de um anfitrião, mas de alguém que necessitava ser recebido. O contrário só
passou a ser verdadeiro mais tardiamente na civilização e tiveram seus primeiros
registros entre os gregos, que possuíam rituais a serem seguidos por visitantes e
visitados. A noção de hospitalidade evidencia “[...] a responsabilidade de uma
subjetividade que, podendo escolher o isolamento e o egoísmo, opta pelas práticas
de acolhimento” (BAPTISTA, 2005, p. 17). Segundo Lashley (2004, p. 5),em sua
origem, “[...] a hospitalidade envolvia mutualidade e troca e por meio delas,
sentimentos de altruísmo e beneficência”, e pode ser compreendida como um
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conjunto de comportamentos da própria base da sociedade tendo como preceito a
aceitação do outro, o acolhimento desinteressado. Baptista (2002) afirma que:

[...] É certo que deixar que o nosso lugar seja invadido por um hóspede
representa sempre um risco e uma incomodidade. Nesse sentido, a
hospitalidade constitui sempre uma experiência de exposição e de
vulnerabilidade. [...] Na relação de hospitalidade, a consciência recebe o
que vem de fora com a deferência e a cortesia que são devidas a um
hóspede, oferecendo-lhe o seu melhor sem, no entanto, desrespeitar sua
condição de outro. Pelo contrário, essa condição é valorizada ao ponto de
nos sentirmos cúmplices do destino do outro (BAPTISTA, 2002, p. 159)

A fim de compreender melhor a hospitalidade, os autores a dividiram em três
dimensões diferentes: doméstica, comercial e pública. Camargo (2005) define a
hospitalidade como “[...] o ato humano exercido em contexto doméstico, público e
profissional1

de

recepcionar,

hospedar,

alimentar

e

entreter

pessoas

temporariamente deslocadas de seu habitat natural” (CAMARGO, 2005, p. 52).
Neste sentido, entende-se que a hospitalidade doméstica refere-se ao ato de
receber em casa, a hospitalidade pública acontece devido ao direito de ir e vir no
espaço público e a hospitalidade comercial se desenvolve dentro das estruturas
comerciais como hotéis e restaurantes, sendo assim, a que mais será explorada
neste trabalho.
Dito isso, pode-se afirmar que a hospitalidade, à princípio, era algo
pertencente ao âmbito doméstico e que neste, “[...] envolve maior complexidade do
ponto de vista de ritos e significados” (CAMARGO, 2005, p. 53). A hospitalidade
migra para o âmbito comercial a partir do século XIX, após a Revolução Industrial e
assim, os conceitos necessitavam de adaptação. Ora, se a hospitalidade genuína
implica em altruísmo, desinteresse e a opção por práticas de acolhimento, como
entendê-la em um âmbito cujo há o interesse pelo capital?

[...] A oferta de hospitalidade comercial depende da reciprocidade com base
na troca monetária e dos limites da concessão de satisfação aos hóspedes
que, no fim, causam impacto sobre a natureza da conduta e da experiência
da hospitalidade. Tanto o anfitrião quanto o hóspede entram em uma
conjuntura de hospitalidade com reduzido senso de reciprocidade e
obrigação mútua. Para o anfitrião, os motivos para ser hospitaleiro são
basicamente não pertinentes: o desejo de suprir com exatidão a quantidade
de hospitalidade que assegurará a satisfação do hóspede, o desejo de
limitar o número de reclamações e esperançosamente, o desejo de gerar
uma visita de retorno enquanto se apura o lucro (BAPTISTA, 2005, p. 19).
1

O autor propõe o termo hospitalidade profissional como sinônimo de hospitalidade comercial.
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Para Camargo (2005), “[...] na hospitalidade comercial, a hospitalidade
propriamente dita acontece após o contrato, sendo que esse após deve ser
entendido como “para além do” ou “tudo o que se faz além do…” contrato”
(CAMARGO, 2005, p. 46). O autor prossegue afirmando que apesar do comércio
moderno abolir o sacrifício da hospitalidade humana ao trocar serviços por dinheiro,
a hospitalidade é um atributo de pessoas e não instituições. O autor procura instigar
então, a busca pelo que acontece após o contrato, a humanidade presente na
compaixão que há com o outro, fazendo além daquilo que é proposto. Baptista
(2002) afirma que o hóspede ser acolhido não é o mesmo que o cliente a ser
cobrado e que o indivíduo sente-se genuinamente querido e bem-vindo quando
recebe a autêntica hospitalidade, porém, caso percebam alguma falha, podem
procurar outro fornecedor ou um serviço substituto. Neste caso, a autora diz queagir
de forma generosa é a melhor forma de oferecer a hospitalidade comercial.
Portanto, a hospitalidade no âmbito comercial tem sua maior representação
em meios de hospedagens e restaurantes, entretanto, este estudo pretende focar
apenas no primeiro, mais precisamente na área do front-office hoteleiro, pois, é
nesta área que acontece a maior relação entre o funcionário e o hóspede. Assim
como afirma Castelli (2001), embora que para o perfeito funcionamento, todas as
partes que compõem um hotel sejam importantes, a recepção assume maior
relevância, pois o cliente é recebido, conta com seu apoio durante toda sua estada e
ao partir, também é na recepção que são realizados os últimos serviços. Devido à
área de front-office ser a maior tradução da hospitalidade comercial nos hotéis e
estabelecer contato constante com os hóspedes, procura-se identificar como esse
contato direto pode vir a propiciar uma alta cobrança por produtividade, em outras
palavras, há uma exigência por perfeição no trabalho. Para tanto, faz-se necessário
entender quais são os cargos e as funções que compõem o front-office hoteleiro.

FRONT-OFFICE HOTELEIRO: CARGOS E FUNÇÕES

Segundo o Instituto de Hospitalidade, as funções existentes na hotelaria
dividem-se em cinco grupos: hospedagem, governança, manutenção, alimentos e
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bebidas e áreas de apoio. No grupo de hospedagem, interesse maior deste estudo,
estão contempladas principalmente as áreas de recepção e reservas. Esse grupo
pode ser chamado também de recepção ou área habitacional (CASTELLI, 2001).
Pode-se traduzir o termo estrangeiro front-office na expressão “linha de
frente”, ou seja, nos hotéis, tratam-se dos cargos com alto nível de contato com o
cliente. Portanto, compreende-se por front-office, os cargos que estão inseridos no
grupo de hospedagem. Para Castelli (2001) e Davies (2006) são eles: capitãoporteiro, recepcionista, mensageiro, concierge, reservista e telefonista. Em diversos
hotéis, porém, percebe-se que as funções de cada um desses cargos podem ser
assumidas pela mesma pessoa, por exemplo, o recepcionista, além das funções que
já lhe competem, também fica responsável por atender as ligações internas e
externas, não sendo fundamentada contratação de uma telefonista, ou seja, não se
faz necessária a contratação de uma pessoa exclusivamente para tal função.
Segundo Petrocchi (2002), todas as funções necessárias em um hotel precisam ser
contempladas, porém, a quantidade de funcionários e as funções que estes exercem
dependerão do tamanho e estrutura de cada hotel, sendo assim, as funções poderão
ser agrupadas de diferentes maneiras. Ainda segundo o autor, enquanto em hotéis
de pequeno porte os funcionários desenvolverão várias funções essenciais,

em

hotéis de grande porte haverá uma maior especialização de cargos e funções.
Para entender melhor cada função do front-office, Castelli (2001) e Davies
(2006) trazem as seguintes definições e descrições das funções de cada cargo:
● Capitão-porteiro/porteiro: O capitão-porteiro será o primeiro contato do
hóspede com o hotel. Por essa razão, segundo Castelli (2001), o capitãoporteiro deverá ser cortês, de boa educação, prestativo e acolhedor. Dentre as
funções do capitão-porteiro, listam-se as principais em acolher o viajante,
ajudando-o a sair do automóvel, tomar providências com relação à bagagem e
estacionar o veículo do hóspede.
● Mensageiro: O mensageiro será então o segundo contato com o hóspede. Em
alguns hotéis de pequeno porte, conforme supramencionado, os mensageiros
assumem também as funções do capitão-porteiro. Segundo Davies (2006) o
mensageiro deverá abrir a porta de entrada do hotel, conservar limpa e
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organizada a área de entrada, lobby2 e calçada do hotel, limpar o bagageiro,
carrinhos e araras, saber operar elevadores, dar direções corretas, carregar
bagagem dos hóspedes, solicitar táxis, vans, carros ou outros meios de
transporte que o hóspede necessite, entregar mensagens e colocar/retirar
bagagens dos apartamentos.
● Recepcionista: O recepcionista será o porta-voz do hotel para o hóspede e do
hóspede para o hotel, sendo assim, deverá ser bom em relações públicas, ter
conhecimento dos procedimentos de emergência, zelar pela segurança dos
hóspedes, conhecer os horários dos expedientes do hotel (restaurante, bar,
piscina, áreas de lazer, lavanderia), conhecer os salões de convenções do
hotel, saber os procedimentos ao telefone, entender de reservas, saber os
procedimentos de check-in, check-out, trocas de UHs3, upgrade e técnicas de
vendas do hotel.
● Reservas: A principal função do setor de reserva é vender o hotel. Para isso,
bem como recepcionista, o funcionário deste setor deverá ser bom em
relações públicas, conhecer todos os pontos de vendas da propriedade,
conhecer todos os serviços do hotel, conhecer as diferentes tarifas, saber os
procedimentos de confirmação, realizar reservas e realizar procedimentos de
no-show4.
● Telefonia: O telefonista deverá conhecer tudo que há no hotel para poder
passar todas as informações por telefone. Ele recebe as solicitações e as
direciona para os devidos setores. Para tanto, faz-se necessário que o
telefonista seja bom em relações públicas, assim como recepção e reservas.
● Concierge: Assim como as demais áreas do front-office, o concierge deverá
ser bom em relações públicas, ter conhecimento dos apartamentos, serviços e
equipamentos do hotel, conhecer bem a cidade, indicar e reservar bons
restaurantes, shows e estar atento aos eventos da cidade. Além disso,
também deverá conhecer todas as atividades da recepção. O concierge

2

Termo em inglês que se refere à área da recepção. Literalmente, pode-se traduzir em “ante-sala” ou
“salão”.
3
Unidade Habitacional: Espaço destinado à utilização pelo hóspede, para seu bem-estar, higiene e
repouso, segundo a EMBRATUR.
4
Na hotelaria, este termo é utilizado para referir-se aos hóspedes que possuíam uma reserva
confirmada e não compareceram.
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também será responsável por identificar os hóspedes VIPs e enviar cartas ou
mimos de boas-vindas.
Percebe-se, portanto, que por ser a maior tradução da hospitalidade comercial
nos hotéis, por manter o contato com o hóspede durante todos os momentos de sua
estada e por ter o dever de representar a organização hoteleira para o hóspede, o
trabalhador do front-office, pode vir a sofrer uma grande pressão por bons resultados
e perfeição no seu serviço. Nem sempre, entretanto, a satisfação do hóspede
representa a satisfação do trabalhador deste ramo. A organização hoteleira, assim
como qualquer outra organização, também pode vir a ser um ambiente propício para
incidência de sofrimento no trabalho. Dessa forma, o próximo capítulo procura
explicitar o que é o sofrimento e o prazer no trabalho e como ele pode ser percebido
no front-office hoteleiro.
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2. PRAZER E SOFRIMENTO NO FRONT-OFFICE HOTELEIRO

É de conhecimento geral que os gestores das empresas, aqueles
responsáveis pela concepção e planejamento do trabalho, estão sob constante
pressão e que a busca por resultados na competição de mercado “[...] exigem
desempenhos sempre superiores em termos de produtividade, de disponibilidade, de
disciplina e de abnegação” (DEJOURS, 2015, p.13). Ainda assim, faz-se necessário
discorrer que no mundo capitalista cuja competitividade está cada vez mais latente,
os demais colaboradores de uma organização, mesmo que não possuam cargos de
gestão, não fogem da pressão do trabalho, das exigências do universo corporativo e
do mercado. Outrora o discurso da escola de relações humanas, que muitas
organizações aplicam por meio do setor de gestão de pessoas, seja de alinhar os
interesses dos trabalhadores com a organização, “[...] muitas das práticas emitidas
pelos manuais dificilmente conseguem alcançar o que realmente ocorre no cotidiano
no trabalho” (OLTRAMARI; PAULA E FERRAZ, 2014, p. 13).
Faria (2010) aponta que os trabalhadores foram divididos em dois grupos, em
que o primeiro possui a dádiva de pensar e o segundo possui a graça de executar.
Entretanto, deve-se considerar que ao segundo grupo, designado a tarefa de
executar, foi colocada uma carga de exercer exatamente aquilo proposto pelo
primeiro, portanto, também sofrendo a pressão das metas e objetivos de seus
gestores, consequentes das metas e objetivos da própria organização que, por sua
vez, é comandada pela guerra do capital. Nesta guerra, apenas sobrevivem aqueles
que se superam e se tornam ainda mais eficazes que os concorrentes e isso “[...]
implica em sacrifícios individuais consentidos pelas pessoas e sacrifícios coletivos
decididos em altas instâncias, em nome da razão econômica” (DEJOURS, 2006, p.
14).
Para Taylor, o trabalhador ideal deveria ser pouco inteligente, fisicamente
forte, submisso e dependente do emprego (FARIA, 2010). A ordem industrial havia
estabelecido organizações piramidais e hierárquicas, nos quais o exército do poder
se efetuaria conforme normas disciplinares (GAULEJAC, 2007). Atualmente, o
controle é feito de forma sutil, mas se pode perceber que os objetivos não mudaram
desde o taylorismo. Espera-se que os colaboradores tenham pela empresa uma
relação

subjetiva

e afetiva.

Gaulejac (2007) afirma que os trabalhadores
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experimentam pela empresa sentimentos tão intensos quanto a paixão, a raiva, ou o
despeito.
O front-office muitas vezes é o primeiro contato do hóspede com o hotel e o
porta-voz de toda organização. Por exemplo, se um hóspede entra em sua unidade
habitacional e verifica um problema com a arrumação do quarto, a reclamação será
feita imediatamente com o mensageiro que ainda o aguarda, ou tão logo com a
recepção do hotel, que por sua vez deve fornecer ao hóspede de imediato
justificativas para o ocorrido e providenciar com o setor responsável, neste caso a
governança, o reparo para o problema. Se uma torneira está pingando, dificilmente o
hóspede entrará em contato com a manutenção do hotel, mas sim com a recepção.
Cabe, portanto, ao front-office, saber razoavelmente bem como funciona toda
a organização, ser bem relacionado com todos os demais setores e principalmente,
demonstrar ao hóspede a preocupação em melhor atendê-lo, ainda que isso
represente assumir a responsabilidade por tais ocorrências, mesmo que não a
possua. Bem como afirmam Lashley e Spolon (2011) para garantir a agilidade e a
consistência operacional, é preciso empoderar o pessoal envolvido na prestação de
serviço em hospitalidade de modo a “[...] ter autoridade para fazer o que é
necessário, a fim de entregar o serviço que o cliente deseja” (LASHLEY; SPOLON,
2001, p. 6). Nesse sentido, algumas redes de hotéis estimulam a “autonomia” de
seus funcionários para resolverem estas questões, sendo assim, o “chamar o
gerente”, torna-se a última opção. Segundo os autores, isso só será possível caso os
funcionários possuam o suporte básico, ou seja, sejam treinados adequadamente
para realizar seu trabalho de maneira eficaz.
Incentiva-se nos hotéis, portanto, que os trabalhadores operacionais sejam,
até certo ponto, participativos na gestão. Sendo assim, diversas políticas são
elaboradas para impulsionar o sentimento de pertencimento, de tal forma que o
trabalhador se sinta responsável pelo bem-estar dos hóspedes e pela harmonia da
empresa. Embora os trabalhadores operacionais sejam responsáveis pelo “fazer” e
não pelo “pensar”, Faria (2010) ressalta que durante o fordismo, os trabalhadores
com “algum talento mental” podiam dar sugestões para melhorias no trabalho.
Entretanto, tal atividade mental do trabalhador é tratada como mercadoria e por mais
que seu uso possa produzir mais valor, este trabalhador será pago como força de
trabalho comum (FARIA, 2010). Nos dias atuais, verifica-se que o pensamento
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fordista ainda se faz presente em algumas organizações e pode tornar-se uma das
causas para o sofrimento no trabalho.
Não se pode, contudo, imaginar que o trabalhador seja um mero personagem
fadado ao sofrimento de uma história escrita pelos interesses do capital. Dejours
(2004) por meio de suas pesquisas sobre a Psicodinâmica do Trabalho indica que o
trabalhador utiliza de estratégias de enfrentamento sobre o sofrimento psíquico
vivenciado, e que por vezes, o supera e transforma o trabalho em fonte de prazer. A
“[...] Psicodinâmica do Trabalho engloba as pesquisas que vão do sofrimento ao
prazer no trabalho, das patologias mentais à realização de si mesmo através do
trabalho” (DEJOURS, 2010, p.10), portanto, o autor aponta que ao aprofundar-se
nos estudos da Psicopatologia do Trabalho, foi possível identificar que alguns
sujeitos não só conseguiam driblar os efeitos nocivos provocados pelos
constrangimentos laborais e permaneciam na normalidade, como também o
transformavam em fonte de prazer a ponto de o trabalho ser responsável pela
construção da própria saúde mental.
Segundo Dejours (1998) uma razão para o desencadeamento do sofrimento
no trabalho também se dá pela frustração das expectativas do trabalhador sobre ele.
Enquanto a propaganda do mundo do trabalho promete satisfação pessoal e
material, felicidade e realização, o trabalhador pode vir a se deparar com uma
realidade de insatisfação pessoal e profissional, baixo reconhecimento e baixa
remuneração financeira. Na busca de aumentar cada vez mais o seu lucro na corrida
pelo capital, as organizações então tendem a tentar controlar a subjetividade deste
trabalhador, a fim de evitar revoltas e mantê-lo exercendo seu trabalho com
excelência, mesmo nessas condições.

SUBJETIVIDADE E PRÁTICAS DE CONTROLE NAS ORGANIZAÇÕES

Dejours (2010) afirma que a questão do trabalho tem ganhado mais força nas
escolas de psicanálise e sugere que tal fato é devido ao aumento nas reclamações
de sofrimento no trabalho nos consultórios dos psicanalistas, ainda que, segundo
Gaulejac (2007), seja difícil relacionar as distorções psicossomáticas com as
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condições estressantes e assediadoras do trabalho, porque tangem o nível da
subjetividade.

[...] Entende-se por subjetividade a maneira como o sujeito cria e percebe a
realidade, associando um conjunto de atividades psíquicas, emocionais e
afetivas do sujeito individual ou coletivo que formam a sustentação de seus
valores, interpretações, atitudes e ações (FARIA; MENEGHETTI, 2007, p.
119).

Segundo Soboll e Ferraz (2014), enquanto existir o trabalho vivo, o capital
continuará dependendo da subjetividade humana e de sua destreza, logo, sempre
haverá a necessidade da instauração de mecanismos de controle com a finalidade
de manter viva a tensão produtiva. Oltramari, Paula e Ferraz (2014) afirmam ainda
que a experiência de Hawthorne5 foi essencial para o estudo de melhorias no
processo produtivo introduzindo o enfoque no fator humano, entretanto é vital
entender que,à princípio, a experiência tinha como objetivo verificar se por meio de
alterações no ambiente era possível aumentar a produtividade. Ou seja,
originalmente, a preocupação sempre foi o aumento do lucro.
Levando-se em consideração as fases históricas do setor de Recursos
Humanos (RH), conforme o recorte feito por Oltramari, Paula e Ferraz (2014) é
possível analisar que o controle no final do século XIX a I Grande Guerra, era feito
por meio da figura do “capataz”, sujeito responsável por selecionar os trabalhadores,
controlar o trabalho, as faltas e efetuar pagamentos. Já no período entre guerras
(1918 a 1945), além das atividades já mencionadas, acrescentava-se o cumprimento
das leis trabalhistas. No período pós-guerra (1950 a 1980), incluíram-se as relações
sindicais e, por fim, a partir de 1980, agregou-se às atividades o desenvolvimento
organizacional. A partir desse período, muitos nomes foram dados ao setor que visa
justamente diminuir a incompatibilidade entre os interesses do capital e do
trabalhador. Recursos humanos não era mais compatível com o momento de
suposta valorização do trabalhador, por isso, passou-se comumente a chamar-se
gestão de pessoas. Algumas empresas atualmente utilizam-se de nomes ainda mais
5

A Experiência de Hawthorne trata-se de uma pesquisa chefiada pelo professor Elton Mayo da
Universidade de Harvard em 1927 na fábrica de relés telefônicos Western Eletric Company. A
pesquisa ganhou notoriedade ao constatar que além dos fatores biológicos e físicos, o fator
psicológico possui grande importância na produtividade. Hawthorne constitui-se um marco no
pensamento administrativo, revelando importantes aspectos psicossociais do trabalho, impulsionando
as teorias de cunho humanista (CHIAVENATO, 2003; FERREIRA, 2009).
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elaborados a fim de certa forma, mascarar o controle que desde sempre esteve
presente no mundo do capital.
Apesar do campo acadêmico de Administração descrever esse processo
como evolução, visto que o trabalhador passa a desfrutar de mais direitos, há de se
esclarecer que o controle sobre ele aumenta, mas é exercido de modo sutil e
sofisticado (OLTRAMARI; PAULA; FERRAZ, 2014).
Faria (2010) afirma que, desta forma, o controle é uma prática historicamente
presente no cotidiano das organizações. Sendo assim, formas diferenciadas de
exploração do trabalhador são elaboradas, "[...] cujas repercussões profundas
afetam a objetividade e subjetividade da classe-que-vive-do-trabalho" e logo, a sua
forma de ser (ANTUNES, 1995, p. 15 apud JOST; FERNANDES; SOBOLL, 2014, p.
49).
O sequestro da subjetividade só é possível, pois as organizações têm a
possibilidade de exercerem tais práticas de controle de maneira sutil. Segundo Faria
(2004), as formas de repressão não estão desaparecendo, apenas foram
aprimoradas de tal modo que pareçam invisíveis. Estão inseridas nos discursos
empresariais de maneira sutil. “[...] Essa ideologia da dominação é sustentada pelas
instâncias econômica e política do poder, possibilitando dessa forma que o indivíduo
entregue sua vida à organização” (REGATIERI; FARIA; SOBOLL, 2010, p. 198). Ou
seja, como aponta Faria e Meneghetti (2007), o enfoque dos discursos empresariais
se dá em acentuar a exploração do trabalhador de forma que propicia a precarização
das condições e das relações de trabalho. Os autores salientam ainda que a
organização busque “[...] a subjetividade em sua essência controlada pela
consciência do sujeito individual ou coletivo quando à conduta no local de trabalho e
na rede social a que se submete” (FARIA; MENEGHETTI, 2007, p.47)

[...] A organização visa tomar para si as atividades psíquicas, emocionais e
afetivas dos sujeitos que a compõem. [...] Essa concepção de cooptação da
subjetividade caracteriza-se por manipular comportamentos e ações dos
trabalhadores com o intuito de submeter esses a sua ideologia.
(REGATIERI; FARIA; SOBOLL, 2014, p. 200)

Gaulejac (2007) aponta que quanto mais o universo do trabalho parece perder
sua “alma”, mais ele exige que o trabalhador acredite nela. Soboll (2013) afirma que
a organização, por meio da área de gestão de pessoas tem a potência de se
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apropriar da subjetividade do trabalhador a partir de suas técnicas bem elaboradas e
especializadas no aumento da produtividade e que terminam por alterar os modos
dos sujeitos produzirem seus trabalhos de forma genuína. Os mecanismos de
controle são projetados para fazer com que o sujeito se identifique a tal ponto de não
se perceber abusado ou sequer note a precarização de seu trabalho. “O sequestro
da subjetividade faz com que o trabalhador entenda-se como parte do capital”
(FARIA; MENEGHETTI, 2007, p. 200). O trabalhador é chamado para projetar seus
ideais nos valores propostos pela organização. Gaulejac (2007) afirma ainda, que
tais medidas não são inconsequentes, do contrário, torna os trabalhadores cada vez
mais individualistas, exalta o narcisismo e a competição individual. Contribuem ainda
para a alienação do indivíduo na miragem de si mesmo, do sucesso financeiro e
profissional. O trabalhador crê conquistar poder e autonomia, de forma que se torna
um servidor zeloso de empresas que podem dispensá-lo a qualquer momento
(GAULEJAC, 2007).

SOFRIMENTO NO TRABALHO: COMO IDENTIFICAR?

Foi descrito sobre o sofrimento no trabalho e seu caráter subjetivo. Falou-se
ainda sobre as maneiras do sequestro da subjetividade do trabalhador como forma
de controle para que os interesses do capital sejam sempre prioritários, mas então
como identificá-lo?
O trabalho não será, necessariamente, uma fonte de desgosto. A percepção
de prazer ou sofrimento, segundo Dejours, Déssors e Désriaux (1993), tem origem
nas vivências de cada sujeito, no seu passado, na sua infância, sendo assim, tanto a
vida, quanto o trabalho são apenas terrenos que propiciam dominar essa sensação.
Mendes e Ferreira (2001) corroboram os apontamentos dos autores supracitados e
reiteram que a avaliação de prazer-sofrimento é uma vivência subjetiva do
trabalhador, compartilhada coletivamente e influenciada pela atividade do trabalho.
Entretanto, Jayet (1994) apresenta alguns indicadores para identificar o sofrimento
associado ao trabalho, sendo eles:
● Medo físico relacionado à fragilidade do corpo quando exposto a
determinadas condições de trabalho;
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● Medo moral, que significa o medo do julgamento dos outros e de não suportar
situações de pressão e adversidade na qual realiza a tarefa;
● Tédio por desempenhar tarefas pouco valorizadas;
● Sobrecarga do trabalho, gerando a impressão de que não vai dar conta das
responsabilidades;
● Ininteligibilidade das decisões organizacionais, que gera falta de referência da
realidade;
● Ambivalência entre segurança, rentabilidade e qualidade;
● Conflitos entre valores individuais e organizacionais;
● Incertezas sobre o futuro da organização e seu próprio futuro;
● Perda do sentido do trabalho a partir da não-compreensão da lógica das
decisões, levando à desprofissionalização;
●

Dúvidas sobre a utilidade social e profissional do seu trabalho;

● Sentimento de injustiça, reflexo da ingratidão da empresa e das recompensas
sem considerar as competências;
● Falta de reconhecimento retratada na ausência de retribuição financeira ou
moral e do não-reconhecimento do mérito pessoal;
● Dificuldade de poder dar sua contribuição à sociedade, gerando um
sentimento de inatividade, de inutilidade e de depreciação da sua identidade
profissional;
● Falta de confiança, que produz negação dos problemas, manifestada em um
sentimento de desordem, de culpabilidade, de vergonha e de fatalidade para
lidar com as situações do trabalho.
Para Dejours (2007), aqueles que temem não satisfazer ou não estar à altura
das imposições da organização como horário, ritmo, formação, aprendizagem, nível
de instrução e de diploma, de rapidez de aquisição de conhecimentos teóricos e
práticos, ou ainda à ideologia da empresa, a adaptação a cultura organizacional ou
as exigências de mercado também estão sob constante pressão e sofrimento. O
autor propõe ainda que o “medo da incompetência” também é causa de angústia e
sofrimento. O sofrimento se dá pelo medo de não estar à altura ou se mostrar
incapaz, devido aos altos padrões impostos, ou o enfrentamento de situações de
incerteza ou incomuns, as quais precisamente exigem responsabilidade.
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Além disso, “[...] o reconhecimento mostra-se decisivo na dinâmica da
mobilização subjetiva da inteligência e da personalidade no trabalho” (DEJOURS,
2007, p. 34), portanto, não se trata de uma reivindicação prescindível, mas faz parte
do que na psicologia denomina-se “motivação no trabalho”. Logo, o reconhecimento
é uma das peças principais para que o sujeito se sinta motivado no trabalho que
exerce. É possível perceber que ambos os autores, tanto Jayet (1994) como
Gaulejac (2007) concordam que o não reconhecimento traz ao trabalhador o
sofrimento por meio do sentimento de injustiça e até o próprio senso de capacidade
e identidade.

[...] Quer se consiga [...] vencer os obstáculos do real, quer se capitule [...]
diante dos obstáculos à qualidade do trabalho, quer ainda, se possa
trabalhar em boas condições técnicas e sociais, o resultado obtido é em
geral à custa de esforços que exigem total concentração da personalidade
de quem trabalha. Há os indolentes e desonestos, mas em sua maioria, os
que trabalham se esforçam por fazer o melhor, pondo nisso muita energia,
paixão e investimento. É justo que essa contribuição seja reconhecida.
Quando ela não é, quando passa despercebida em meio à indiferença geral
ou é negada pelos outros, isso acarreta um sofrimento que é muito perigoso
para a saúde mental [...] devido à desestabilização do referencial que se
apoia a identidade (DEJOURS, 2007, p. 34).

Mendes e Ferreira (2001) prosseguem dizendo que, segundo os estudos da
ergonomia, a divergência que há entre a tarefa determinada e a atividade do sujeito
constitui uma área crucial a ser estudada e busca identificar principalmente o custo
humano do trabalho. Desta forma, a qualidade do bem-estar psíquico, físico e
cognitivo do trabalhador dependerá do confronto entre o trabalhador e a atividade.
As causas do sofrimento no trabalho devem ser buscadas nas três tendências
gerencialistas no sistema de organização sob pressão: “[...] a distância entre os
objetivos fixados e os meios atribuídos, a defasagem maciça entre as prescrições e
a atividade concreta, a distância entre as recompensas esperadas e as retribuições
efetivas” (GAULEJAC, 2007, p. 231). O autor complementa dizendo que as
demandas da empresa colocam os indivíduos em concorrência, exigindo que
sempre façam o melhor, a qualidade total, o fator de “falha-zero”. Os indivíduos são
convidados a abdicarem do seu desejo pessoal em prol dos objetivos da
organização, ainda que os critérios de sucesso aumentem cada vez mais,
consequentemente aumentando a possibilidade de fracasso.
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[...] Nesse contexto, cada um entra em uma busca desenfreada por
reconhecimento. A empresa pretende fornecer a seus empregados um
quadro de vida, um projeto de desenvolvimento pessoal, uma atividade
interessante, um sistema de gratificação e todo um conjunto de dispositivos
que permitem implicar-se no trabalho, identificar-se com seus resultados,
mobilizar-se psiquicamente sobre aquilo que a empresa representa. Como
uma onipotente mãe, ela responde fantasticamente ao desejo de ser
totalmente preenchida por um mesmo objeto. Mas a satisfação desse
desejo é uma ilusão. Crer nisso é confrontar-se com a angústia pela perda
do objeto: o medo de perder as gratificações, de não mais estar à altura das
expectativas da empresa, assim como uma criança tem medo de perder o
amor da sua mãe (GAULEJAC, 2007, p. 231).

Pergunta-se então, porque mesmo com as condições propícias ao sofrimento
no trabalho, ainda assim os trabalhadores continuam permanecendo calados
perante as injustiças a que são impostos e conivente a tais situações? Dejours
(2007) explica que os trabalhadores muitas vezes perdem as esperanças que a
situação um dia possa melhorar. O autor complementa dizendo que “[...] os que
trabalham, vão cada vez mais se convencendo de que seus esforços, sua
dedicação, sua boa vontade e seus sacrifícios pela empresa, só acabam por agravar
a situação” (DEJOURS, 2007, p. 17). Oltramari, Paula e Ferraz (2010)
complementam dizendo que a sociedade como um todo só se mobiliza contra as
injustiças se as percebe de fato. O sofrimento no trabalho muitas vezes é
negligenciado e tratado como distúrbios comportamentais de indivíduos, fazendo
assim com que as reivindicações coletivas se diluam e percam potência.

DO SOFRIMENTO AO PRAZER: AS ESTRATÉGIAS DE
TRANSFORMAÇÃO DO TRABALHO

Conforme aponta Dejours (2013), há um grupo de pessoas que mesmo com
as circunstâncias que geram o sofrimento laboral a que são expostas, tendem a
manter-se na normalidade ou ainda fazem uso de estratégias de transformação
deste sofrimento em prazer. Para o autor, apesar de não existir um trabalho de mera
execução, há um distanciamento entre o trabalho concebido e do trabalho
executado, sendo o primeiro tido mais nobre que o último. Todavia, todo aquele que
trabalha necessita infringir as instruções prescritas para executar o trabalho bem,
afinal, há sempre imprevistos, bloqueios e disfunções, pois o “[...] trabalho concreto
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não se apresenta exatamente como foi previsto por aqueles que o conceberam”
(DEJOURS, 2013, p. 11).
Nenhuma organização consegue funcionar se os trabalhadores se limitarem
ao que foi prescrito na sua função. O autor prossegue afirmando que tal fenômeno
só é possível graças ao zelo do funcionário que sugere uma inteligência deste para
solucionar o distanciamento da atividade prescrita e a atividade efetiva. O zelo pode
ser definido ainda como “[...] a mobilização dessa inteligência em situações de
trabalho muitas vezes difíceis e apesar dos conflitos que surgem entre os
trabalhadores sobre a maneira de tratar esse defasamento entre o prescrito e o
efetivo” (DEJOURS, 2013, p. 11).
Para Pereira e Moraes (2013), apesar de inevitavelmente ocorrerem
desajustes entre o trabalho real e o executado, os ajustes, mesmo que fujam do
prescrito, quando benéfico para a empresa, são amplamente tolerados, enquanto
ajustes maléficos para a organização serão passíveis de punição. “[...] Na
compreensão da psicodinâmica do trabalho o sofrimento pode ter como destinos a
criatividade ou ao adoecimento” (PEREIRA; MORAES, 2013, p. 201). Logo, o
sofrimento será patogênico quando a organização não abre espaço para que o
trabalhador possa solucionar os problemas vividos no dia-a-dia do trabalho,
empurrando-o lentamente para uma descompensação mental ou psicossomática
(PEREIRA; MORAES, 2013). Embora o sofrimento possa ter esse efeito negativo,
percebeu-se que ele também pode ter outro destino: mobilizar o sujeito a encontrar
recursos subjetivos. Quando por meio dessa mobilização, o sujeito consegue
solucionar problemas, ele encontra então o prazer no trabalho.

[...] O sofrimento pode atuar como propulsor para mudanças. Quando se
depara com um problema, o sujeito experimenta o fracasso e busca uma
solução, na tentativa de aliviar o sofrimento. A inteligência na prática guia a
esse investimento subjetivo e tem como meta a subversão do sofrimento em
prazer. Consequentemente, o sofrimento se torna criativo (MORAES, 2013,
p. 132).

Para que o sujeito possa então transformar o sofrimento em criatividade, ele
precisa aceitar a experiência do real e do fracasso. Dejours (2013, p. 12) reitera que
para se tornar competente no seu trabalho, o sujeito precisa “[...] suportar o
sofrimento até não conseguir dormir de noite” e levá-lo inclusive a contaminar as
relações no espaço doméstico. “[...] É por causa desse envolvimento

da
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subjetividade no zelo no trabalho que este último nunca pode ser neutro em relação
ao ego e à saúde mental” (DEJOURS, 2013, p. 12). A experiência do real, ou seja,
daquilo que foge ao controle do trabalhador, como por exemplo, o colega que foge
às

responsabilidades,

mau

funcionamento

dos

recursos

técnicos,

ordens

contraditórias vindas da hierarquia etc. levam impreterivelmente ao fracasso. É
exatamente este fracasso que impulsiona o novo. Por meio das falhas que se podem
observar novos procedimentos, novos saber-fazer (Dejours, 2013).

[...] Nenhuma outra maneira de conduzir a sua vida liga tão solidamente o
indivíduo à realidade como a ênfase posta no trabalho, que o insere
seguramente pelo menos numa parte da realidade, a comunidade humana.
[...] A atividade profissional permite procurar uma satisfação particular
quando é livremente escolhida, logo, permite utilizar através da sublimação
as inclinações existentes, as moções puncionais perseguidas ou
constitucionalmente reforçadas (DEJOURS, 2013, p. 25).

Por fim, por meio do referencial teórico apresentado até o momento, à luz da
Psicodinâmica no Trabalho, busca-se com esta pesquisa, verificar a relação
dicotômica de prazer-sofrimento no front-office hoteleiro. Mediante os conceitos e
definições supracitados, o capítulo seguinte pretende correlacioná-los ao dia-a-dia
do front-office hoteleiro e às percepções dos trabalhadores da área sobre o tema. A
pesquisa apresentada a seguir propõe identificar indícios de sofrimento patológico
no front-office hoteleiro, do sofrimento que produz criatividade, ou ainda, prazer.
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3. METODOLOGIA

Para a elaboração do presente trabalho, fez-se necessária uma pesquisa
bibliográfica e uma pesquisa de campo com o objetivo de responder ao problema
proposto.
O referencial teórico se faz importante, pois, segundo Deslandes (2012), a fim
de delimitar a proposta da pesquisa, é necessário estabelecer um diálogo reflexivo
entre as teorias de estudiosos e relacioná-las ao objeto de estudo.
Para Minayo (2012), a teoria compõe-se de um sistema organizado de
proposições e é constituída para analisar ou compreender um fenômeno, ajudam a
levantar questões e/ou hipóteses com mais propriedade, proporciona clareza na
organização dos dados e colaboram para esclarecer melhor o objeto de
investigação, entretanto, a autora afirma que “[...] nenhuma teoria, por mais bem
elaborada que seja, dá conta de explicar todos os fenômenos e processos”
(MINAYO, 2012, p. 18), sendo assim, a pesquisa de campo visa complementar o
que foi posto no referencial teórico.
Para a pesquisa de referencial teórico, utilizou-se de obras reconhecidas e
autores de grande influência no tema proposto. Também foram utilizadas bibliotecas
virtuais como Google Acadêmico e Scielo, por meio de palavras-chave como prazer
e sofrimento no trabalho, sofrimento no trabalho, hospitalidade, estresse e frontoffice hoteleiro.
Para a pesquisa de campo, aplicou-se o método qualitativo por meio de
entrevistas6 padronizadas abertas, que segundo Mattos e Godoi (2006, p. 304) “[...]
são caracterizadas pelo emprego de uma lista de perguntas ordenadas e redigidas
por igual a todos os entrevistados, porém de resposta livre”. Este método de
pesquisa foi escolhido devido à natureza do trabalho proposto. Por tratar-se de
questões sociais, bem como afirma Minayo:

[...] A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir,

6

O roteiro da entrevista aplicada pode ser encontrado na íntegra no apêndice.
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mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da
realidade vivida e partilha com seus semelhantes (MINAYO, 2012, p.21).

Para a elaboração do roteiro da entrevista foram considerados os indicadores
de sofrimento apresentados por Jayet (1994) bem como a escala de prazer e
sofrimento validados por Mendes (1996). As primeiras perguntas são destinadas a
conhecer melhor o entrevistado e entender a razão de ter escolhido, ou o motivo por
trabalharem na hotelaria. As perguntas seguintes destinam-se a compreender a
percepção que o trabalhador tem sobre suas funções e trabalho, além de perguntas
sobre a empresa. Finalmente, por acreditar que o funcionário até este momento já
está mais confortável com a entrevista, questiona-se sobre motivações e
desmotivações e algumas razões para o possível sofrimento ou prazer no trabalho.
Este estudo deparou-se com algumas dificuldades como a falta de tempo para
as entrevistas e a aceitação por parte dos entrevistados, pois, apesar de explicados
os termos de sigilo, alguns ficaram receosos em fornecer informações pessoais ou
da empresa.

UNIDADE DE ANÁLISE E SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO

Castelli (2001) aponta que nos hotéis de estruturas mais complexas exige-se
um profissional muito mais qualificado e sem ele não é possível garantir o nível dos
serviços prestados. Porém, percebe-se uma tendência em hotéis econômicos e
midscales7, uma exigência de profissionais qualificados, mas também de
profissionais multifuncionais, a fim de reduzir os custos da contratação de muitos
funcionários. Medlik e Ingram (2002) apontam que a variedade e o tipo de instalação
e serviço, além dos métodos pelos quais os serviços são oferecidos, impactam
diretamente no número de funcionários. Por essa razão, para este estudo, foram
realizadas entrevistas com funcionários de hotéis econômicos e midscales, na
hipótese que esses ambientes possam ser mais propícios à incidência de
insatisfação no trabalho.

7

Hotéis midscales são aqueles cujo é oferecido o melhor custo-benefício para o cliente que busca por
instalação e serviços básicos, além de um bom atendimento.
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Os entrevistados foram selecionados a partir de seus cargos, todos do frontoffice, devido ao grande contato com o hóspede. Na tabela abaixo, encontram-se o
perfil dos entrevistados. Por questões éticas, os nomes dos hotéis a qual tais
funcionários pertencem não serão citados, apenas a categoria em que estes hotéis
se incluem. A fim de preservar a integridade dos entrevistados, seus nomes também
não serão citados, sendo assim, todos os nomes apresentados abaixo são fictícios e
têm a finalidade apenas de identificar a fala de cada entrevistado.
Tabela 1: Perfil dos entrevistados
NOME

IDADE

ESCOLARIDADE

CARGO

TEMPO DE
SERVIÇO
2 anos

LOCAL DE
TRABALHO
Hotel Midscale

Marcos

32 anos

Mensageiro

Patrícia

24 anos

Rafael

25 anos

Leticia

22 anos

Cristina

23 anos

Joyce

26 anos

Thais

24 anos

2º Grau
Completo
Superior
Completo
Superior
Completo
Superior
Cursando
Superior
Cursando
2º grau
Completo
Superior
Cursando

Hotel Midscale

Mensageiro

3 anos e 4
meses
2 anos

Recepcionista

1 ano e meio

Recepcionista

6 meses

Auxiliar de
reservas
Auxiliar de
reservas

5 anos

Hotel
Econômico
Hotel
Econômico
Hotel Midscale

4 anos

Hotel Midscale

Recepcionista

Hotel Midscale

Fonte: Elaboração própria

As entrevistas foram realizadas de maneira presencial e via Skype8 devido ao
desencontro de horários livres acessíveis de alguns entrevistados, gravadas com a
autorização prévia, no período mês de junho do ano presente.
Foram realizadas, portanto, um total de sete entrevistas, abrangendo os
cargos de mensageiro, recepcionista e auxiliar de reservas. Não foram feitas
entrevistas com os demais cargos do front-office citados neste trabalho como
telefonista, capitão-porteiro e concierge devido ao fato de que há uma característica
de contingenciamento de pessoal nos hotéis econômicos e midscales, logo, não
havia pessoas nestes cargos nos hotéis abordados. Com relação à duração, as
entrevistas tiveram entre 40 minutos e uma hora e meia.
A fim manter o máximo de detalhes das informações das entrevistas, elas
foram integralmente transcritas. Assim, foi possível acrescer ao trabalho trechos
fidedignos às falas e correlacioná-los com o referencial teórico.
8

Skype é um software que permite a comunicação pela Internet através de conexões de voz e vídeo.
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4. RESULTADOS

Nesta seção, encontram-se os resultados das pesquisas qualitativas feitas a
respeito do tema proposto. Apresenta-se também a análise desses resultados,
baseados nos autores que são referências para o assunto.
Após a leitura das entrevistas feitas na pesquisa de campo, foram possíveis
identificar cinco categorias que podem relacionar-se com o prazer e sofrimento no
trabalho, sendo elas: Ambiente de trabalho, Desvio de função, Realização
profissional, Programa de recompensas, O sujeito além do trabalho e Gestão inapta.
Na elaboração do roteiro de entrevista, algumas categorias já haviam sido
previstas, entretanto, surgiram novas categorias de análise conforme o desenrolar
das respostas dos entrevistados. Dessa maneira, ficou ainda mais evidente a
importância da pesquisa de campo e da análise qualitativa.

AMBIENTE DE TRABALHO
Lashley e Spolon (2011) afirmam que fazer parte de um grupo proporciona
aos indivíduos um senso de segurança, os pressiona a se conformarem às normas e
proporciona alguns benefícios como o desenvolvimento de autodisciplina

e

melhorias no desempenho no trabalho. Dessa forma, percebe-se que o ambiente de
trabalho, a relação com os colegas e os superiores afeta diretamente a relação do
indivíduo com próprio trabalho.
O ambiente de trabalho, no sentido da relação com os colegas, segundo os
entrevistados, tem importante papel na manutenção do prazer vivido durante o
expediente. Através do bom relacionamento com os colegas, os entrevistados
afirmam que é possível fazer valer a pena todo o esforço dispensado nas atividades
realizadas. O entrevistado Rafael afirma que (o ambiente de trabalho) "[...] é muito
bom. A equipe desse hotel é 100%, não tem do que reclamar porque são boas
pessoas, trabalham bem, o trabalho sempre flui de maneira bem positiva" (Rafael,
mensageiro). Letícia concorda, afirmando que:

[...] O ambiente de trabalho é estressante. Trabalhar em hotel já é
estressante por si só. Tem dias que a gente até está bem, mas já chega
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aqui e "pega" um hóspede nervoso. Mesmo assim, a gente vem aqui atrás
e desabafa com algum colega e acaba rindo da situação. Isso ajuda muito a
desestressar. Se não fosse isso, a gente ia descontar tudo no hóspede
mesmo. (Letícia, recepcionista)

Quando questionados, todos os entrevistados afirmaram que apesar dos
problemas vivenciados no trabalho, o bom relacionamento com a equipe ajudava a
driblá-los e inclusive alguns citam que a boa convivência com os colegas ajudam a
solucionar os desafios de maneira mais rápida. Entretanto, Patrícia afirma enfrentar
dificuldades com os outros setores, por não compreenderem a importância de
algumas tarefas:

[...] Eu acho o ambiente muito tranquilo em relação ao contato com os
demais setores, eu tenho liberdade de falar com todo mundo se precisar de
algo, solicitar, sem precisar primeiro falar com o meu chefe. [...] Tem os
seus problemas né, às vezes a gente entende que algo tem que ser feito
com determinada urgência e outro setor não quer ou não entende a nossa
solicitação(Patrícia,recepcionista).

Os hotéis, mesmo os de pequeno porte, são divididos em setores. Diversas
vezes, o trabalhador exerce sua função muito bem, mas não entende como
funcionam os outros setores do hotel, isso faz com que as solicitações vindas de
outros setores não pareçam tão importantes.
A informação passada por Patrícia corrobora com as ideias de Lashley e
Spolon (2011), que tanto os gestores como todos os funcionários, "[...] precisam
entender o negócio com o qual estão envolvidos e estar preparados para trabalhar
dentro da rigidez imposta pelos procedimentos operacionais" (LASHLEY

E

SPOLON, 2011, p. 4). Os autores afirmam que há uma grande probabilidade de o
trabalho dar errado quando há muitas pessoas envolvidas, devido à falta de
entrosamento. A associação de funcionários em grupos, neste caso em setores,
pode "[...] criar um clima no qual as pessoas de diferentes departamentos estejam
em conflito umas com as outras e formem uma barreira à operação eficiente"
(LASHLEY E SPOLON, 2011, p. 52).
Não só a relação entre funcionários afeta o sentimento de "bem-estar" no
trabalho, mas também a relação com os superiores. O bem-estar está relacionado à
ideia de ambiente gratificante, já a ideia de sofrimento está relacionada à subjugação
9

A entrevistada refere-se à sala que oferece suporte ao trabalho do setor de recepção. Neste hotel
específico, é onde se localizam os setores de reservas e a gerência da recepção.
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do trabalho (DEJOURS, 1998). Patrícia diz que se sente enganada pela falta de
informação recebida. No período da entrevista, o hotel em que Patrícia trabalha está
passando por uma transição de redes. A atual rede está deixando a administração
do hotel para dar lugar à uma nova rede. Essas incertezas sobre o futuro da
organização e seu próprio futuro foram previstas por Jayet (1994) como um dos
indicadores para o sofrimento no trabalho.

[...] Em relação aos nossos superiores, ao chefe imediato, eu tenho
liberdade de falar certas coisas, mas nós sabemos que nem tudo ele joga
limpo com a gente. Tem coisa que a gente acha que sabe e não sabe, tem
coisa que pergunta e ele... Assim, têm informações que não são passadas
completamente pra gente. E em relação à gerente geral hoje eu vejo uma
distância muito grande, principalmente agora que a gente tá nessa transição
porque vai trocar a rede. Então a gente vê que a gerente tá lá mais pra fazer
o procedimento pra transição, e não se importa com o que tá acontecendo
com a equipe porque a gente mal encontra ela. Ela só fica na sala e não
tem muito contato com a gente. Então eu não sinto liberdade de chegar e
falar o que eu tiver que falar com ela, então quando eu preciso de algo eu
vou no meu chefe imediato (Patrícia, recepcionista).

Este sentimento de incerteza é demonstrado em mais de uma entrevista.
Marcos pertence à mesma empresa de Patrícia, portanto, enfrenta o mesmo
processo de transição de redes e afirma que:

[...] No momento, eu tenho alguns problemas com os meus superiores,
questão de clareza de algumas coisas, de algumas perguntas que você
quer uma resposta clara e você não tem resposta muito clara, algumas
coisas meio obscuras. Alguns problemas que você quer resolver e o seu
superior não te explica, não te ajuda. Mas em geral eu sou bem respeitado
pelos meus superiores, assim eu não tenho tanto problema, não. Tem
alguns problemas como eu acho que tem em toda empresa, em todo meio
(Marcos, mensageiro).

Acrescido a estas questões, um assunto recorrente nas entrevistas foram as
regras impostas sem uma explicação aparente. Quatro entrevistados mencionaram
que não entendem o porquê de não poderem usar barba e esmaltes coloridos, por
exemplo. Letícia aponta que "[...] quando você trabalha na hotelaria, você é hoteleiro
o tempo todo, porque se eu vou na manicure, mesmo na minha folga, eu já tenho
que pensar que amanhã eu trabalho e não posso pintar de qualquer cor" (Letícia,
recepcionista). Joyce complementa a fala de Letícia, mesmo trabalhando em hotéis
diferentes, quando questionada sobre a possibilidade de ser ela mesma, no sentido
de aparência física:
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[...] Eu acho que nem sempre. Eu não fico nem lá na frente , mas um dia eu
fui com o cabelo solto, porque estava muito curto para prender e minha
chefe falou para eu colocar um grampo. Ficou ridículo. Para mulher, cabelo
é autoestima. Nesse dia eu fiquei com bastante raiva, porque eu acho que
tem hora que a regra é só para gerente mostrar que manda na gente
(Joyce, auxiliar de reservas).

Dessa forma, pode-se observar através das entrevistas supracitadas que o
ambiente de trabalho tem grande peso na satisfação ou não dos trabalhadores.
Lashley e Spolon (2011) apontam que funcionários do ramo hoteleiro têm poucas
chances de ação ante a infelicidade no trabalho. Demonstrar abertamente sua
insatisfação pode colocar o trabalhador em uma situação difícil e resultar em
punições ou até demissões. "[...] Para muitos membros da equipe, portanto, a única
maneira de lidar com uma situação indesejável é suportá-la ou retirar-se" (LASHLEY
E SPOLON, 2011). Quando questionados sobre a liberdade do diálogo com seus
superiores e sobre a autonomia no trabalho, Patrícia explicita bem a ideia dos
autores quando fala que:

[...] Em relação à liberdade de falar e tudo mais, pro meu superior imediato
eu tenho uma liberdade maior de comunicação com ele, mas com a gerente
geral atual não. Ela é um pouco distante, a gente sente isso. Sei que
quando ela entrou ela disse que a porta tá sempre aberta, que era só se
sentir à vontade e ela está sempre à disposição. Mas na verdade é até um
pouco de receio de você falar alguma coisa e ser punido, não castigado,
mas levar uma bronca por às vezes uma dúvida que você tem. Então eu
sempre procuro primeiro meu superior imediato. (Patrícia, recepcionista)

Perguntou-se à funcionária Patrícia se essa situação era mais um medo ou já
havia acontecido algum tipo de represália por tentar questionar alguma situação que
a causasse desconforto no trabalho. Em resposta afirmativa, ela diz que:

[...] Assim, igual na última reunião eu fui tirar uma dúvida e ela disse 'Não,
não disse isso, eu disse tal coisa'. Foi só uma questão de uma pergunta mal
formulada. É, a forma como se fala às vezes você fica com medo de... Sei
lá, de ter feito... A gente diz, ter medo de fazer uma pergunta idiota (risos).
Então é melhor a gente ficar na nossa, procurar saber informações com
outras pessoas. Às vezes eu prefiro ter contato com amigos de outros hotéis
e puxar informação com eles do que com nosso superior.Porque
dependendo da nossa pergunta eles acham que a gente tá com alguma
maldade [...]Assim, às vezes é só uma curiosidade de algo e eles acham

10

Referindo-se à recepção.
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que a gente tá querendo tirar vantagem de alguma coisa...(Patrícia,
recepcionista)

Portanto, ainda que o trabalhador em si não perceba, pode-se observar por
meio das falas que o sofrimento no trabalho pode ser ocasionado por situações
recorrentes no dia-a-dia destes trabalhadores. A falta de informação, o medo moral,
medo do julgamento dos outros, também foram previstos por Jayet (1994) como
indicadores de sofrimento no trabalho.
Observa-se ainda que, apesar dos problemas enfrentados no trabalho, os
colaboradores buscam apoiar-se um nos outros. Bem como afirma Dejours (2006), a
psicodinâmica do trabalho descobriu estratégias coletivas de defesa. Para o autor a
vivência do sofrimento é singular, mas as defesas são objetos de cooperação. "[...]
As estratégias coletivas de defesa contribuem de maneira decisiva para a coesão
coletiva do trabalho [...], a enfrentar a resistência do real, construir o sentido do
trabalho, da situação e do sofrimento” (DEJOURS, 2006, p. 103).
Rafael explicita que não se sente satisfeito com seu trabalho, mas quando
questionado o porquê de continuar na hotelaria ele acrescenta: "[...] Primeiro porque
eu preciso, financeiramente falando, segundo, por causa da equipe, eu tenho prazer
de trabalhar com o pessoal daqui" (Rafael, mensageiro).
Thais relata que assim como Rafael, sua equipe a ajuda a enfrentar o dia-adia no trabalho e acrescenta:

[...] Eu gosto muito do meu ambiente de trabalho, apesar de... Nenhum
trabalho é perfeito, né. Mas de um modo geral eu tenho um relacionamento
muito bom com a minha equipe, com a equipe que eu trabalho. Eu sinto
uma conexão muito grande. Tanto deles comigo quanto comigo com a
minha equipe... Inclusive eu tenho amizades pessoais, eu construí amizades
verdadeiras que eu vou levar pra vida inteira. Tem algumas coisas que... já
trabalhei muito estressada, sob pressão, já senti assim... Já teve momentos
que eu já pensei mudar, sabe? Mas eu acho que essa relação que eu tenho
com as pessoas que eu trabalho, relação que eu tenho de... Não de
cumplicidade, algumas pessoas sim, de cumplicidade, mas de um modo
geral todo mundo se dá muito bem, a equipe ser jovem então ela tem o
mesmo pensamento que o meu, tá na mesma vibe que a minha. Isso me faz
trabalhar feliz. (Thais, auxiliar de reservas)

À vista disso, nota-se que as falas dos entrevistados com relação à equipe
demonstram o que Dejours (2006) aponta. Os colaboradores buscam apoiar-se uns
nos outros, e como citou Thais, essa relação propicia até felicidade, em outras
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palavras, prazer no trabalho.O ambiente de trabalho é também uma motivação para
Thais:

[...] O que me motiva é saber que eu estou num ambiente tranquilo de
trabalho que eu me dou bem com todo mundo. E eu acho que na hotelaria é
isso mesmo, o que te motiva são as pessoas, porqueeu acho que de um
modo geral é um setor que te exige conhecimento, então você tem que falar
inglês, tem que ter de repente um nível superior, pra no final do mês você
não ganhar muito... Então é um trabalho, assim, é um trabalho "ingrato" que
te exige muito, às vezes você trabalha pra caramba, trabalha 6x1 e a base
salarial é muito baixa pra esse setor. (Thais, auxiliar de reservas)

Dessa forma, percebe-se que, para Thais, o ambiente de trabalho e relações
interpessoais superam as insatisfações com o salário e a escala de trabalho.

DESVIO DE FUNÇÃO

Essa categoria de análise surgiu espontaneamente, conforme o desenrolar
das entrevistas. Todos os entrevistados responderam crer que exercem funções
além das que foram previstas em seus cargos. Função pode ser definida como "[...]
o conjunto de tarefas que contribuem para uma mesma finalidade e o cargo, referese ao [...] conjunto de funções semelhantes quanto à natureza das tarefas
executadas e as especificações exigidas dos ocupantes" (OLIVEIRA, 2014, p. 178).
Perguntou-se a todos os entrevistados qual a função exercida por eles e, em
unanimidade, todos responderam suas funções exatamente como descrevem Davies
(2006) e Castelli (2001). Porém, acresceram a essas funções algumas outras tarefas
que julgam ser além daquilo que foi previsto em seus cargos.
Leticia contou que em seu primeiro dia no hotel que trabalha atualmente,
uma hóspede chegou com muitas malas e não havia nenhum mensageiro para
ajudá-la, fazendo ela mesma esse papel. "[...] Eu não tinha como falar para

a

senhora "se virar". Eu fui lá, saí da recepção e fui, de salto alto, levar mala pesada.
Faz parte" (Letícia, recepcionista). Castelli (2001) previu essa multifuncionalidade
dos funcionários, principalmente em hotéis de pequeno porte. Entretanto, três casos
em particular chamaram bastante atenção.
Ao descrever sua função, Marcos afirma: "[...] Atuo como recepcionista, mas
minha função mesmo é mensageiro. Até porque tem outro rapaz que auxilia, que é
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jovem aprendiz que dá uma força lá e acaba que a gente reveza um pouco" (Marcos,
mensageiro). O mensageiro expõe que não recebe nada além para exercer a função
de recepcionista e que já questionou os superiores sobre a promoção e, apesar de
saber todos os procedimentos da recepção, a resposta foi negativa.

[...] A minha função principal é trabalhar recepcionando o hóspede,
organizando algumas coisas e auxiliando a recepção em tudo que é
questão: organização do lobby, entrega de encomendas... Ajudo na
recepção também na parte da hospedagem com hóspede, na parte de
informações. E o que eu realmente faço... eu faço de tudo um pouco, eu tô
aprendendo muitas coisas fora da minha função, inclusive a parte da
recepção também eu tô exercendo bastante, até mais do que a minha
função no momento. Mas é basicamente isso. Eu faço de tudo um pouco,
auxilio também em outras áreas, na manutenção, porque em hotel você tem
que fazer de tudo um pouquinho. (Marcos, mensageiro)

A explicação para esse desvio de função, segundo ele, é devido à empresa
ter reduzido o quadro de funcionários e, como havia uma previsão de transição de
redes, a empresa não possui nenhuma pretensão de contratar novos empregados.
Por essa razão, para que a equipe não ficasse desfalcada, Marcos era
frequentemente escalado para trabalhar na recepção, realizando principalmente
check-ins e check-outs.
Com a situação supramencionada, questionou-se o motivo de Marcos não
fazer nenhuma reclamação ou reivindicação de aumento de salário. Marcos, porém,
revelou ter medo de ser mal interpretado e acabar perdendo o emprego. Gaulejac
(2007, p. 219) aponta que "[...] a ameaça se tornou política corrente de gestão de
pessoal", ou seja, o medo de demissões faz com que os funcionários aceitem de
maneira subserviente qualquer situação que lhes é imposta. Isso fica claro na fala de
Joyce: "[...] Do jeito que a crise está, se você não faz de tudo, sempre tem alguém
que vai fazer" (Joyce, auxiliar de reservas).
Joyce conta que iniciou na hotelaria como jovem aprendiz e que em sua
contratação seria atribuído a ela um serviço chamado "guest relations". O serviço
consistia basicamente em identificar pessoas importantes que pudessem estar
hospedadas e providenciar maneiras de poder agradá-las ou fazê-las se sentirem
importantes para o hotel.

[...] No início, eu fazia só isso, mas nem sempre tinha VIP no hotel. Aí a
minha chefe me colocava para tapar buraco de tudo quanto era setor. Até
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mesa eu já servi. Eu ficava esgotada porque eu morava longe do trabalho e
ainda estava na escola. Faltei um montão de vezes [à escola] e cheguei a
cogitar demissão. Mas toda vez que eu chegava na minha chefe para
reclamar que tava sobrecarregada, que não estava conseguindo estudar,
ela falava que eu era muito boa e que meu serviço era ótimo, aí eu
continuava, porque eu queria ser contratada. No fundo, eu sabia que ela
gostava disso porque eu sempre estava à disposição e ganhava muito
pouco, mas depois acabou valendo a pena, eu fui contratada (Joyce, auxiliar
de reservas).

O terceiro caso de desvio de função foi notado nas falas de Thais. A auxiliar
de reservas contou que em um dado momento, a única pessoa responsável por
eventos do hotel foi demitida e sua gestora pediu que ela ficasse responsável pelo
setor até a contratação de uma nova pessoa.

[...] Eram momentos que eu ficava bem estressada sabe? [...] Até mesmo
essa questão de ser polivalente e tudo, teve uma vez que pediram minha
ajuda no departamento de eventos, enfim não tinha ninguém no
departamento porque a pessoa que era de lá foi mandada embora e, até
chegar uma pessoa nova, eu fiquei umas semanas. [...] E evento é uma
coisa que eu não domino mas eu era... Mesmo que a minha chefe tivesse
consciência de que eu não tinha experiência naquele departamento,
naquele assunto, eu era cobrada como se eu tivesse. E isso me deixava
muito estressada. Não estressada de enraivecida, mas de estresse mesmo
que traz, sabe? A pressão de cansaço mental, já virei horas nesse hotel
trabalhando, já virei noite, entendeu?

Thais conta que a pressão sofrida nesse período resultou em grande
desgaste emocional. As consequências, segundo ela, foram afastamento da equipe,
diminuição da interação com os colegas e supervisores e estresse. Ela afirma que
não demonstrava descontentamento com a situação por medo de se mostrar
incompetente e acabar perdendo seu emprego.
Marcos e Thais demonstram medo de perder seu emprego, enquanto Joyce
temia não ser contratada efetivamente. Dejours (2006), porém, alerta que nem
sempre essa subserviência pressupõe que o sujeito estará livre de demissão em
caso de enxugamento de funcionários, tendo em vista que este nem sempre é
previsível. O autor continua explicitando que tal situação permite obter de seus
funcionários mais trabalho e melhor desempenho, "[...] quando não, sacrifícios, sob o
pretexto que é preciso fazer, individual e coletivamente, um "esforço extra"
(DEJOURS, 2006, p. 74). Logo em seguida, aproveita-se do novo desempenho para
justificar a não contratação de mais mão de obra, mantendo um círculo vicioso.
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REALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Lashley

e

Spolon

(2011)

alertaram

que

os

funcionários

possuem

determinadas expectativas dentro da organização ao qual pertencem que podem
estar ligadas ao pagamento de recompensas, escalas de trabalho, relacionamento
com colegas e gestores, além de níveis de interesse no trabalho. Dessa maneira, foi
possível perceber nas entrevistas que há uma gama de expectativas, frustrações e
realizações nas falas dos entrevistados com relação à realização profissional.
Rafael conta que nunca havia se imaginado trabalhando na hotelaria. "[...] Na
verdade, eu caí de pára-quedas nesse ramo. [...] Eu tinha na época um amigo que
trabalhava em hotel, e foi por indicação" (Rafael, mensageiro). Ele prossegue
dizendo que continua na hotelaria por questões financeiras e por falta de
oportunidade em áreas que o agradem mais, como áreas contábeis. Cristina e
Letícia afirmaram que a hotelaria absorve bastante mão-de-obra e por essa razão,
foram contratadas. Já Marcos, afirma que: "[...] No meu caso, na verdade, eu não
escolhi, foi uma oportunidade de emprego que pintou, nunca imaginei trabalhar em
hotelaria. Eu estava muito infeliz no meu outro emprego, apareceu essa
oportunidade e fui para dentro. Não conhecia nada de hotelaria" (Marcos,
mensageiro).
Todos os entrevistados foram questionados sobre as razões de estarem na
hotelaria:

[...] Eu fiz faculdade de hotelaria, que eu escolhi porque eu queria uma área
que eu pudesse aproveitar inglês, que eu fazia há alguns anos o curso. Dei
uma pesquisada e achei interessante o curso de hotelaria. À princípio eu
não me interessava na parte de hotel. Eu queria tudo menos hotel, queria a
parte de eventos, que eu achava bem legal, mas as oportunidades foram
aparecendo mais na parte de hotelaria. Comecei numa pousada, aí depois
11
eu fui para um hotel econômico e agora tô num hotel midscale . Agora tô
formada na área e continuo trabalhando como recepcionista e aguardando
futuras oportunidades. (Patrícia, recepcionista)

[...] Na verdade, eu não escolhi a hotelaria, eu fui escolhida (risos). Eu fiz
ensino médio técnico em turismo e todo mundo estava arrumando estágio
ou emprego e eu ficando pra trás, aí surgiu a oportunidade de jovem
aprendiz e eu nunca mais saí. Nunca é forte, mas pelo que eu vejo, não vou

11

Em sua fala original, Patrícia menciona os nomes dos hotéis que trabalhou, entretanto, para manter
as informações em sigilo, foram trocados pela categoria em que estão inseridos.
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sair mais mesmo, sei lá, parece que a gente ama e odeia ao mesmo tempo.
(Joyce, auxiliar de reservas)

Assim como Joyce, Thais também começou como jovem aprendiz e diz que a
entrada na hotelaria não foi premeditada.
Percebe-se, portanto, que todos os entrevistados não planejaram trabalhar na
hotelaria e alguns informam que a única razão para continuar seria financeira.
Contudo, quando questionados sobre a motivação para continuar, muitos revelaram
que o reconhecimento do hóspede e o contato com outras culturas e nacionalidades
representavam um fator de grande motivação. Segundo Dejours (1994), a
psicodinâmica descreve que as estratégias usadas para amenizar o sofrimento são
construídas dentro das relações sociais positivas no trabalho:

[...] Eu acho bacana às vezes quando você pega o hóspede dando checkout. Por mais problemas que o hotel tenha, (mesmo assim) o hóspede
elogia a equipe. Com os problemas de estrutura que a gente tem, ele elogia
o atendimento, a força que nós fizemos para poder ajudar ele quando às
vezes não tinha muito jeito... Mas, assim, a disposição que a gente se
coloca pro hóspede e você vê o hóspede satisfeito, voltando várias vezes,
indicando o hotel. E você vê o trabalho reconhecido e você vê que vale a
pena (Marcos, mensageiro).

Cristina concorda com a fala de Marcos e aponta que "[...] a melhor parte pra
mim é quando um hóspede faz um elogio no TripAdvisor12, porque todo mundo vê. E
isso dá um gás na gente" (Cristina, recepcionista).

[...] Eu gosto muito de lidar com cliente. Assim, como eu comecei em hotel 5
estrelas eu lidava muito com pessoa de empresa, tanto com hóspede de
negócios e secretária de empresa e agência de viagens e tal. Eu gosto
muito de atender... Eu não sei porque, eu sinto prazer em saber que eu tô
sendo uma pessoa útil, uma pessoa... não útil, porque a gente tem que ser
útil na vida, né? Mas eu me sinto feliz em proporcionar, em ser solicita com
hóspede. O que ele quiser, às vezes surpreender... Eu gosto de fazer com
que o próprio hóspede, ou cliente, reconheça o meu trabalho, me reconheça
como uma boa profissional e tudo. Eu gosto muito de lidar com cliente, com
pessoas no caso, eu tenho muita facilidade. (Thais, auxiliar de reservas)

Conforme aponta Gaulejac (2007), cada indivíduo busca desenfreadamente
por reconhecimento. Ainda que o reconhecimento não venha por parte dos

12

TripAdvisor é um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao
turismo.
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empregadores, a fala dos empregados permite entender que o reconhecimento
pelos hóspedes é um fator de motivação e realização profissional.
Contudo, o tema reconhecimento gerou uma outra categoria de análise. A
necessidade de reconhecimento por parte da empresa, a falta de políticas de
recompensas ou ainda, a ineficiência destas, explicitou um fator a ser analisado: o
programa de recompensas.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

Falou-se a respeito do reconhecimento pelo hóspede como um fator de
grande motivação profissional, todavia, questionou-se, também, se e de que
maneira, a empresa recompensa os bons desempenhos de seus funcionários.
Tendo em vista que "[...] a validação do trabalho pelo reconhecimento atribuído
pelos outros é essencial para o sentido do trabalho e a construção da identidade"
(SOBOLL; FERRAZ, 2014, p. 158) faz-se necessária uma análise sobre como os
hotéis reconhecem os funcionários do front-office, e, além disso, se eles se sentem
recompensados.
Ao contrário da maioria dos entrevistados, que relatam os programas de
recompensas existentes em suas empresas, mas não dizem se sentirem
reconhecidos, Thais explicita que se sente reconhecida pela empresa que atua. Em
uma de suas falas, ela comenta que o hotel que trabalha traz muitos benefícios
como alimentação no local, vale transporte, plano de saúde e odontológico, mas que
além disso, ela já recebeu aumento de salário por reconhecimento.

[...] Eu já recebi aumento por reconhecimento de trabalho, inclusive nesse
que eu tô agora. Eu já recebi muitos elogios, inclusive a gente tem a
avaliação de desempenho, que é uma conversa que a gente tem com o
nosso superior, pra avaliar nosso trabalho e tal. Assim, não é no dia-a-dia,
eu não recebo isso todo dia. Mas eu já fui, assim esporadicamente eu sou
reconhecida quando eu faço alguma coisa importante né, que traga valor,
algum reconhecimento. (Thais, auxiliar de reservas)

Tanke (2004) aponta que as recompensas são uma forma de reconhecimento
do trabalhador e, quando bem articuladas, são capazes de reter os funcionários e
motivá-los a trabalhem mais e melhor. Patrícia comenta que na rede de hotéis em
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que trabalha, há programas de recompensas pelos bons desempenhos e que,
inclusive, já participou de dois deles:
13

[...] No momento, o que tinha na atual rede era o Programa X , que é uma
votação, na verdade interna, entre os próprios colaboradores e depois tem
uma escolha feita pela chefia para aquele colaborador que veste a camisa.
Quem veste a camisa, quem é dedicado, quem não se atrasa e quem tem
um bom relacionamento com os demais setores. Aquele que se destaca. E
nessa premiação, tem uma premiação em dinheiro de 300 reais e tem uma
vivência de dois dias em outro hotel, no qual você conhece outro hotel, você
trabalha, conhece outros setores se quiser. E tinha o Programa Yque eu
participei, que foi uma prova e passei. Quem passa no Programa Y vai
conhecer a sede e depois tem uma vivência de 20 dias em outro hotel, que
é uma experiência muito boa. Mas internamente no hotel, tirando isso, eu
acho que no momento não tem muito reconhecimento (Patrícia,
recepcionista).

Porém, ela acrescenta que tais programas não são bem divulgados para os
funcionários da unidade em que trabalha: "[...] Às vezes a informação não é passada
pra gente. Tem muito benefício que a gente tem e que a gente não sabe" (Patrícia,
recepcionista).
Gaulejac (2007) aponta que "[...] o indivíduo espera da empresa que ela
favoreça sua realização, e a empresa espera do indivíduo que ele dê sua adesão
total a seus objetivos e a seus valores. [...] Quando esse contrato é rompido,
emergem o ressentimento, a perda de confiança, a rejeição, o despeito e a
desmobilização psíquica” (GAULEJAC, 2007, p. 233). Sendo assim, fica evidente
que o não reconhecimento pode resultar em sofrimento no trabalho.
Nesse sentido, Cristina aponta que no hotel em que trabalha, há uma
recompensa anual baseada tanto no desempenho financeiro do hotel ao final do
ano, quanto no desempenho dos setores. Segundo ela, no mês de março, o hotel faz
o pagamento dos salários acrescidos de um bônus variável. O desempenho do setor
equivale a 20% do bônus e o restante equivale ao desempenho financeiro do hotel.

[...] Aqui da recepção, vem um cliente oculto que vai testar nosso trabalho.
Ver se a gente ofereceu o clube de fidelidade, se falou todas as informações
do hotel, café da manhã, tudo. Aí se o cliente mistério disser que sim, a
gente já sabe que garantiu pelo menos uma parte do prêmio. Esse é bom
porque é difícil a gente não ganhar. Por mais que o hotel esteja ruim, de
dinheiro, a gente ganha pelo menos 20% a mais do salário. (Cristina,
recepcionista)
13

O nome do programa de recompensa foi ocultado a fim de manter o sigilo da empresa e da
funcionária.
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A recepcionista comentou ainda que no ano passado quando a equipe
conseguiu alcançar a meta de cadastramento de hóspedes no programa de
fidelidade, a empresa premiou a equipe da recepção com um voucher cortesia para
uma churrascaria famosa da região.
Percebe-se, portanto, que essas formas de recompensas reafirmam o
pensamento de Gaulejac (2007). Por meio de recompensas, a empresa consegue
manter o funcionário alinhado com seus interesses e o indivíduo, por sua vez,
mantém-se motivado. Do contrário, assim como apresentado anteriormente, Jayet
(1994) aponta que o sentimento de injustiça, reflexo da ingratidão da empresa e das
recompensas além da falta de reconhecimento financeiro ou moral e do nãoreconhecimento do mérito pessoal, podem resultar em sofrimento no trabalho.

O SUJEITO ALÉM DO TRABALHO

Essa categoria de análise foi prevista no roteiro de entrevista, mais
especificamente na pergunta 14. Entretanto, foi de grande surpresa que,

muito

antes, quando questionados sobre motivação e desmotivação, as respostas sobre a
conciliação da vida pessoal com o trabalho surgiram.
Para além do trabalho, existe um sujeito que possui necessidades na vida
pessoal. Castelli (2001) afirma que o trabalho é um meio do ser humano conseguir
suprir às suas necessidades, mas que o objetivo final sempre será viver. O autor
prossegue dizendo que o homem é um animal social e que busca agrupar-se em
organizações para assegurar que sua passagem pela vida terrena seja mais segura,
amena e feliz.
Seguindo este pensamento, questionou-se sobre a conciliação entre a vida
pessoal e a vida profissional dos trabalhadores do front-office. As respostas obtidas
foram unânimes: há uma grande dificuldade em conciliar o trabalho com a vida
pessoal. Rafael afirma que essa dificuldade de conciliação representa um fator de
desmotivação, esgotamento físico e emocional:
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"[...] (Me sinto esgotado) em alguns momentos devido à constância do
nosso período de trabalho. Então isso é bem cansativo,[...] o turno e os
horários. Nós todos temos vida social e dependendo de como for sua vida
fora, as coisas acabam ficando meio na contramão". (Rafael, mensageiro)

Marcos também aponta a rotina de trabalho como desmotivação: "[...] Me
desmotiva muitas coisas... A nossa escala que é muito massacrante [...]. Nosso
esquema de folga lá é 6x114 e o feriado a gente não recebe hora extra, a gente
recebe em folga. Quando tem feriado, aí melhora um pouco a escala" (Marcos,
mensageiro).
Assim como os demais entrevistados, Patrícia concorda com a dificuldade em
conciliar o trabalho com a vida pessoal. Ela corrobora com exemplos:

[...] Eu acho que realmente atrapalha muito essa questão do social. [...]
Quando eu trabalhava à tarde que era de 15h às 23:20h, era muito pior
porque eu não conseguia participar de nada. Por exemplo, natal se eu
tivesse trabalhando, eu não participava. Reveillon eu participava um pouco,
mas teve um ano que passei o Reveillon dentro do ônibus tentando chegar
em casa [...]. Então assim, sua vida é programada em cima do seu trabalho,
primeiro você trabalha e se der você vai sair, se der você vai aproveitar com
seus amigos, se der você vai curtir com a sua família. Mas eu consigo até
sair bastante agora que eu tô trabalhando de manhã, eu digo que eu tenho
mais vida social, mas é aquela coisa... Ao mesmo tempo se eu quisesse
descansar eu tenho que optar por certas coisas, trabalhar, descansar, ou ter
vida social... Então eu tenho vida, mas quase não descanso (risos). Tem dia
que eu tô com mais sono, tem dia que eu queria descansar um pouco mais,
mas eu opto por ver minha família, em vez de ficar dormindo o dia todo na
minha folga. Porque às vezes a gente só quer dormir na nossa folga.
(Patrícia, recepcionista)

Lashley e Spolon (2011) afirmam que a carga horária pode ser apontada
como um fator externo para a alta rotatividade de uma empresa. Nesse sentido,
alguns entrevistados explicitam que já pensaram em sair da empresa por conta da
pesada carga horária, mas não o fazem por questões financeiras. Thais reafirma a
fala de Patrícia:

[...] Não só a minha situação, mas a situação de muita gente que trabalha
nesse ramo. Às vezes um horário ingrato de trabalho, que eu não consiga
fazer nada, nem antes nem depois dele. Tinha uma época que eu pegava
de 11h até às 19:50h. E é um horário que eu não consigo fazer nada,
trabalhando ainda sábado, se eu quisesse fazer um curso eu não podia, se

14

No esquema de escala 6x1 é obrigatório que se tenha uma folga a cada seis dias trabalhados.
Diariamente, são trabalhadas 7 horas e 20 minutos e cada dia deverá obrigatoriamente possuir 1 hora
de descanso.

47

eu quisesse fazer alguma coisa na rua eu não podia. Mas eu consigo viver.
(Thais, auxiliar de reservas)

Observa-se ainda que, a mão-de-obra hoteleira geralmente reside em bairros
distantes. Sendo assim, além da carga horária de 6x1 e aproximadamente 8 horas
diárias, acrescentam-se horas de deslocamento. Letícia complementa dizendo que
não vê a família quase nunca, tendo em vista que mora longe do trabalho, então sai
de casa muito cedo e chega muito tarde. "[...] Geralmente a gente tem um domingo
de folga no mês, o resto é sempre dia de semana. Pra resolver coisa em banco é
ótimo, mas só isso. Não dá pra ficar com amigos ou família. Porque quando a gente
tá de folga eles estão trabalhando" (Letícia, recepcionista).
Finalmente, quando questionados sobre o que mudariam em seus trabalhos,
grande parte dos entrevistados cita a escala de trabalho. Marcos suplica:

[...] Sábado e domingo, pelo amor de Deus pra essa “peãozada” descansar
(risos) [...] Eu não consigo fazer nada além de trabalhar e ir pra igreja. [...]
Nós já fizemos algumas vezes, umas projeções de escala. Apertando daria
pra um colaborador folgar um fim-de-semana: um fim-de-semana sou eu,
outro fim-de-semana a fulana, outro fim-de-semana a ciclana, e todo mundo
ficaria feliz. Pelo menos, sei lá, de dois em dois meses você ficava um fimde-semana em casa. A gente já deu várias vezes essa sugestão, mas...
(Marcos, mensageiro)

Ou seja, não somente a carga horária, mas a escala de trabalho se apresenta
como fator de insatisfação para os entrevistados. Patrícia acrescenta à fala de
Marcos: "[...] Questão de dobradinha, aumentaria de repente as folgas dobradas
porque tem dia que eu folgo terça, trabalho quarta e folgo quinta. Então assim,
porque não folgar terça e quarta?" (Patrícia, recepcionista).

[...] A gente não consegue programar, por exemplo, carnaval, meus amigos
falaram "vamos viajar determinado dia!". Eu não posso programar nada, por
exemplo, pagar um passeio antes, que eu tenho que confirmar uma data,
porque eu não sei se aquele dia eu vou estar de folga, mesmo pedindo com
antecedência corre o risco de não conseguir folga para aquele dia que a
gente quer. E a gente só vai descobrir isso dois dias antes de começar o
mês, três dias antes, porque a escala sai sempre muito em cima da hora
(Joyce, auxiliar de reservas).

Jayet

(1994)

aponta

que

os

conflitos

entre

valores

individuais

e

organizacionais também são indicadores para o sofrimento no trabalho. Sendo
assim, tendo em vista a insatisfação apresentada nesta categoria de análise,
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perguntou-se o motivo por não explicitarem essa insatisfação aos superiores, porém,
alguns disseram que já o fizeram, mas não obtiveram nenhum retorno em favor de
suas solicitações. Inevitavelmente, tais resultados se desdobraram na próxima
categoria de análise: a gestão inapta.

GESTÃO INAPTA

Gaulejac (2007) explicita que o sofrimento, tanto psíquico quanto relacional,
são efeitos do próprio processo de gerenciamento e acrescenta ainda que, além do
estresse, depressão e assédio, quando o sofrimento se desenvolve, a gestão da
empresa deve ser questionada. Nesta seção, baseada nas falas dos entrevistados,
apresentam-se a inaptidão dos gestores do front office e dos gestores de pessoas,
ou seja, o RH dos hotéis.
Percebe-se que não há um diálogo aberto entre gestores e operadores. Na
busca pelo desempenho, "[...] a hierarquia, assim como os colaboradores e os
subordinados, são também pegos por uma pressão permanente que não conseguem
controlar. Cada um tenta descarregar sua agressividade sobre o outro" (GAULEJAC,
2007,p.230).Patrícia conta que a incomoda muito o fato de ter que trabalhar somente
em pé e que já falou com os superiores a respeito, mas nada foi mudado:

[...] A gente já falou com diversos gerentes que passaram lá, chefes, mas
eles não autorizaram [o uso da cadeira] [...]. Dizem que é a hotelaria, que é
assim mesmo, que é o padrão da rede. Sendo que a gente sabe que tem
muitos hotéis da rede que tem cadeira, porque a gente já foi em outros
hotéis e alguns possuem dessa maneira, de ter uma cadeira de descanso
enquanto não tiver hóspede pra atender... (Patrícia, recepcionista).

Em suas considerações sobre o poder gerencialista, Gaulejac (2007, p. 149)
afirma que "[...] a violência se banaliza nas degradações das condições de trabalho
e o desenvolvimento da precariedade torna-se uma condição normal na corrida para
o desempenho". Marcos conta que devido aos feriados do mês de abril, eles
deveriam ter um total de oito folgas, porém, percebeu que faltou uma folga na escala
do mês e, logo, questionou o seu superior imediato:
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[...] Fomos questionar e eles disseram à princípio que não era feriado, e
depois não, que o feriado era só municipal, aí falamos que era estadual,
mostramos a lei que tinha decretado. Aí eles voltaram atrás e falaram que
era feriado, só que quando feriado caísse no domingo a gente não tinha
direito. Só que já tivemos feriado no domingo, e tivemos (também) a folga.
Aí o meu chefe imediato veio me falar depois que às vezes eles dão alguma
folga a mais e a gente não reclama... É uma coisa meio obscura. (Marcos,
mensageiro).

Cristina conta também que no hotel em que trabalha, não é necessário que
todos os gerentes falem outras línguas e que aos finais de semana, há um
revezamento na escala de plantão. Ou seja, um gerente de um setor do hotel,
durante o final de semana, assume a função do gerente geral.

[...] (Durante um dos plantões) quem ficou responsável foi o gerente de
manutenção e ele não fala inglês. Um cara que estava hospedado era muito
importante e perderam a roupa dele na lavanderia que não é do hotel
[terceirizada] e ele tava com muita raiva. Ao invés do gerente falar com ele,
eu que tive que tentar resolver, sendo que meu salário é muito menor pra
ficar lidando com isso (Cristina, recepcionista).

Dito isto, é inegável que o setor de gestão de pessoas, ou a ausência dele,
tem grande responsabilidade nessas questões. Tanke (2004) aponta que o setor de
gestão de pessoas tem, como um de seus papéis, definir a cultura organizacional e
prezar pelo bem-estar dos trabalhadores. Para isso, faz-se necessário que os
funcionários tenham em mente, de maneira clara, seus direitos e deveres.
Nos hotéis de Patrícia e Marcos, não há um setor de RH na unidade. Ficou
claro nas entrevistas que este era um ponto crucial para entender a grande
insatisfação que estes trabalhadores apresentaram. Patrícia descreve: "[...] Assim, a
questão de dúvidas trabalhistas... Por exemplo, a gente vai tirar dúvidas de férias, aí
eles respondem o básico. E aí a gente fica assim... "Será que é isso mesmo ou será
que não é?"" (Patrícia, recepcionista).
Já Rafael afirma que mudaria o setor de RH de sua empresa por não acreditar
na efetividade dele:

[...] Não vejo muita interferência em relação aos funcionários, algo que
favoreça muito. [...] São um pouco ausentes, deixam um pouco a desejar.
[...] No meu ponto de vista, ele é o intermédio entre o hotel e os
funcionários, eu acho que ele favorece muito a casa e não visa muito o
conforto e a qualidade de serviço do pessoal. (Rafael, mensageiro)
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Thais salienta que, apesar da boa relação que possui com o departamento de
RH de seu hotel, nem sempre este setor apresenta grande efetividade.

[...] Bom, eu tenho uma relação muito boa com o departamento de RH. Mas
eu acho que nem sempre eu vou lá, eu já fui muitas vezes lá pra desabafar,
pra falar de alguma situação que eu tenha passado no hotel e eu sempre fui
muito bem recebida. O RH, a gerente de RH que eu tenho, é uma pessoa
que eu sei que tenho total liberdade pra chegar e pedir um conselho. Nesse
sentido eu tenho um relacionamento muito bom, então não tenho do que
reclamar. Mas por outro lado, eu sei que tem algumas coisas que a gente
sabe que acontece que eles sabem que acontece, mas que às vezes não é
feito nada. Ou mesmo ideias sabe, que o RH é um departamento que
sempre bate na tecla né, "Ah vem aqui e exponha as suas ideias!” e tal, mas
na prática mesmo às vezes isso não acontece (Thais, auxiliar de reservas).

Soboll e Ferraz (2014) dizem que, na literatura acadêmica, os autores
propõem que a atuação do setor de recursos humanos deve estar alinhada às
estratégias da empresa. Dessa maneira, percebe-se nas falas de Rafael e Thais que
as funções de recursos humanos legitimam os mecanismos de poder e tem como
prioridade as estratégias da organização. "[...] As atividades do RH buscam atender
à demanda da empresa, demanda pelo aumento da produtividade do trabalho, pelo
aumento da lucratividade" (SOBOLL; FERRAZ; 2014, p.10). Entende-se, pois, que a
falácia do RH como defensor funcionário é percebida pelos trabalhadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os dados apresentados na pesquisa bibliográfica e na pesquisa de
campo, é possível discorrer algumas considerações finais a respeito do tema de
prazer e sofrimento no front-office hoteleiro. Entende-se que a percepção de prazer
ou de sofrimento tem origem na vivência de cada sujeito, porém, há aspectos no
trabalho que podem propiciar a incidência tanto de um, quanto do outro, na vida do
trabalhador (DEJOURS; DÉSSORS; DÉSTIAUX; 1993).
O presente estudo, portanto, teve por objetivo identificar como as relações e
condições de trabalho no front-office hoteleiro influenciam a vida de seus
funcionários e na sua percepção de prazer e sofrimento no trabalho. A resposta para
o objetivo principal só foi possível por intermédio do entendimento da evolução da
hospitalidade, suas características no âmbito comercial, mais especificamente no
setor hoteleiro. Acrescido a isso, a descrição dos cargos do front-office, a definição
de prazer e sofrimento e a compreensão da atuação do setor de gestão de pessoas,
também foram essenciais para o alcance do objetivo principal.
Gaulejac (2007) aponta que "[...] apenas as doenças das quais se prova que
foram diretamente provocadas pelas condições de trabalho são consideradas como
doenças profissionais" (p. 235). Por essa razão, é extremante difícil provar ou ainda
quantificar a incidência de sofrimento no trabalho, porém, as percepções
apresentadas pelos sujeitos da investigação podem dar indícios de tal sofrimento.
Por meio das entrevistas, foi possível perceber que as categorias de análise
ora foram premeditadas, ora surgiram espontaneamente. Entretanto, um fator de
grande surpresa foi perceber que as categorias não só conversam entre si, como se
misturam. Por tratar-se de um assunto subjetivo e dinâmico, nota-se que a
percepção dos trabalhadores muitas vezes é conflitante com a teoria. Em outras
palavras, por vezes a teoria, por meio das condições de trabalho apresentadas, diz
que há indícios de sofrimento quando na realidade na percepção do trabalhador, ele
se encontra feliz e satisfeito.
Os principais resultados revelam que as situações adversas encontradas no
ambiente de trabalho do front-office muitas vezes são superadas por meio da boa
convivência com a equipe de trabalho. Notou-se também que a equipe representa
um fator de grande motivação para os entrevistados.
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Os desvios de função ocorridos no front-office são preocupantes e são
justificados pela exigência de profissionais multifuncionais (MEDLIK; INGRAM,
2002), entretanto, devem ser revistos e os profissionais devidamente reconhecidos e
remunerados. Além disso, a realização profissional e o reconhecimento também são
fatores de grande importância na percepção de prazer ou sofrimento no trabalho.
Mediante o reconhecimento, seja do hóspede ou da própria organização, o
trabalhador sente-se valorizado e encontra prazer no trabalho.
Observou-se ainda, que existe um sujeito além do trabalhado. Além das
obrigações do dia-a-dia, existe um sujeito que clama por uma vida social fora das
paredes da organização e que o ritmo de trabalho do front-office dificulta a
conciliação da vida pessoal com a vida profissional.
Com os fatores supracitados, é possível perceber que a gestão tem se
apresentado inapta, pois ao priorizar os objetivos da organização, ignora o bemestar dos trabalhadores e sua satisfação com o trabalho.
Verificou-se ainda que mediante o reconhecimento, seja do hóspede ou da
própria organização, o trabalhador sente-se valorizado e encontra prazer

no

trabalho.
Sugere-se que, a fim de dar continuidade aos estudos de gestão de pessoas
e a respeito do tema do presente trabalho, que seria de grande valia acrescentar
pesquisas a respeito da cultura organizacional como influenciadora na percepção de
prazer e sofrimento no trabalho.
Por ser um assunto complexo conclui-se que, apesar de tratar-se de um
assunto subjetivo, portanto de difícil mensuração, há uma necessidade latente em
ampliar a pesquisa em todas as classificações hoteleiras, bem como por todos os
setores.
Tendo em vista que a satisfação dos funcionários representa vantagem
competitiva para a organização, acredita-se que o diálogo aberto com os
funcionários seja o primeiro passo para o alcance de propostas genuínas de
melhorias no trabalho.
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista

1) Perguntar sobre informações como: nome, idade, função, departamento que
atua, tempo de serviço e local de trabalho.
2) Porque escolheu a hotelaria?
3) Como é trabalhar diretamente com o hóspede?
4) Quais são as suas funções?
5) Descreve seu ambiente de trabalho? Como é a relação entre colegas e
superiores?
6) Você acredita que se trabalho é gratificante?
7) Você se sente reconhecido? De que forma a empresa recompensa seus bons
desempenhos?
8) As tarefas que você realiza te trazem algum significado?
9) O que te motiva e o que te desmotiva no seu trabalho?
10) Há plano de carreira na sua empresa? Você já foi promovido alguma vez?
11) Você

acredita que há um diálogo com superiores? Qual a sua

liberdade/autonomia no seu trabalho?
12) Você acredita que pode ser você mesmo no seu trabalho? (no sentido de
aparência física)
13) Você se sente esgotado fisicamente e/ou psicologicamente? Já enfrentou
algum problema em razão disso?
14) Você consegue adaptar seu trabalho às suas necessidades e sua vida
pessoal? Como é isso no seu dia-a-dia?
15) O que mudou na sua vida após entrar para o ramo hoteleiro?
16) Quando você tem algum problema em seu trabalho, a quem você recorre? O
setor de gestão de pessoas interfere? Como geralmente é resolvido?
17) Você mudaria alguma coisa em seu trabalho? Se sim, o que?
18) Você já pensou em sair da sua função, empresa ou da hotelaria?

