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RESUMO 

O objetivo geral deste artigo é identificar, entre as pessoas que atuam no setor 
hoteleiro, a ocorrência de práticas discriminatórias ou de invasão de privacidade em 
processos de recrutamento e seleção. Para tanto, este trabalho foi elaborado com a seleção 
de bibliografia pertinente na área de Administração combinada com a área de Hospitalidade. 
Esta pesquisa qualitativa foi realizada com pessoas que atuam ou atuaram no setor hoteleiro 
e sofreram ou presenciaram algum tipo de preconceito, discriminação ou invasão de 
privacidade em processos de recrutamento e seleção. Após a análise das informações 
coletadas, os principais resultados foram organizados em três categorias. A primeira versa 
sobre o padrão estético e comportamental que muitos hotéis exigem no momento da 
contratação de novos funcionários. A segunda categoria de análise traz os casos reais de 
discriminação e invasão de privacidade vivenciados ou presenciados pelos participantes da 
pesquisa. Por fim, discute-se a questão do respeito e da ética na contratação de 
colaboradores. Pôde ser constatado, por meio das entrevistas, que o preconceito, a 
discriminação e a invasão de privacidade estão presentes explicitamente nos processos 
seletivos e, na maioria das vezes, manifestam-se de forma sutil. 

PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento e Seleção. Discriminação. Preconceito. Invasão de 
Privacidade. Hotelaria. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to identify among people working in the hotel sector an 
occurrence of discriminatory practices or invasion of privacy in recruitment and selection 
processes. Therefore, this work was elaborated with a selection of pertinent bibliography in the 
area of Administration combined with a Hospitality area. This qualitative research was carried 
out with people who work or people who has been work in the hotel sector and have suffered 
or witnessed some form of prejudice, discrimination or invasion of privacy in recruitment and 
selection processes. After an analysis of the information collected, the main results were 
organized into three categories. The first is about the aesthetic standard that hotels require no 
time hiring. The objective of this article is to identify among people working in the hotel sector 
an occurrence of discriminatory practices or invasion of privacy in recruitment and selection 
processes. Therefore, this work was elaborated with a selection of pertinent bibliography in the 
area of Administration combined with a Hospitality area. This qualitative research was carried 
out with people who act or act in the hotel sector and have suffered or witnessed some form 
of prejudice, discrimination or invasion of privacy in recruitment and selection processes. After 
an analysis of the information collected, the main results were organized into three categories. 
The first is about the aesthetic standard that hotels require no time hiring new employees. A 
second category of analysis brings the real cases of discrimination and invasiveness of vivacity 
or of research participants. Finally, it discusses the issue of respect and ethics in hiring 
employees. Through the interviews, it could be verified that prejudice, discrimination and 
invasion of privacy are explicitly present in the selective processes and, in most cases, 
manifest in a subtle way. 

Key Words: Recruitment and Selection. Discrimination. Privacy Invasion. Hospitality.  
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INTRODUÇÃO 

O empreendimento hoteleiro busca oferecer a seus hóspedes conforto, 

segurança e comodidade, para que o sujeito se sinta acolhido e inserido no novo local. 

Para fornecer essa sensação de comodidade, é necessário não apenas a estrutura 

física, mas uma equipe de funcionários apta a atender o hóspede de forma que ele se 

sinta acolhido, seguro e confortável. Desse modo, o processo de recrutamento e 

seleção ganha um destaque cada vez maior no setor de gestão de pessoas, pois é 

nesse momento que a organização procura “pinçar” um profissional competente que 

cumpra todas as exigências do setor hoteleiro, além de estar alinhado com a cultura 

e os valores do empreendimento em questão (GAETA; NETTO, 2010). Nesse 

contexto, infelizmente, é notável por meio de experiências e relatos de profissionais 

que atuam ou atuaram na área, que alguns meios de hospedagem podem excluir um 

candidato pelo simples fato dele não se enquadrar nos padrões estéticos e 

comportamentais esperados pela organização. 

É partindo deste fato que o presente artigo tem como objetivo geral identificar, 

entre pessoas que atuam ou atuaram em meios de hospedagem, a ocorrência de 

práticas discriminatórias ou de invasão de privacidade em processos de recrutamento 

e seleção. Para tal, foram traçados os seguintes objetivos específicos: construir um 

referencial teórico que discuta sobre processos de recrutamento e seleção em hotéis; 

selecionar para realização da pesquisa empírica, profissionais que atuam ou já 

atuaram na hotelaria; discutir, junto desses profissionais, se eles sofreram ou 

presenciaram casos de discriminação ou invasão de privacidade em processos 

seletivos. 

Vale mencionar que esta ideia partiu da leitura de um artigo científico 

denominado “Recrutamento e Seleção de Pessoas: uma análise de questões de 

privacidade e discriminação dos candidatos”, publicado no ano de 2014, por Maria 

Tereza Flores-Pereira e Daniele Eckert. Este trabalho suscitou reflexões no autor 

sobre a ocorrência de discriminação e invasão de privacidade no setor hoteleiro, uma 

vez que o nível de cobrança e exigência aos funcionários que atuam, principalmente 

em hotéis de luxo, é muito alto.   

A justificativa deste artigo se pauta na ideia de que este é um assunto 

pertinente, por envolver discussões sobre justiça e igualdade social no mercado de 

trabalho e por ser um tema pouco recorrente na literatura acadêmica.  
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Para sua realização, esta pesquisa se apoiou no método qualitativo, realizando 

entrevistas individuais e semiestruturadas com pessoas que atuam ou atuaram na 

hotelaria. Essas informações foram gravadas e analisadas qualitativamente, gerando 

3 blocos de discussão: O perfil exigido; Discriminação e invasão de privacidade nos 

processos seletivos: casos reais; Discutindo a ética na seleção. 

Além desta introdução, este artigo está organizado em mais quatro seções. A 

primeira trata das diversas formas de recrutamento e seleção utilizadas atualmente 

pelos empregadores nos hotéis. A segunda é destinada a apresentar a classificação 

hoteleira vigente e, também, as exigências e o comportamento esperado dos 

funcionários no exercício de sua função. Por fim, a terceira seção discute, ainda em 

âmbito teórico questões de discriminação e invasão de privacidade em processos de 

recrutamento e seleção. A quarta seção apresenta a metodologia e a análise dos 

resultados encontrados, fechando este artigo com as considerações finais.  

  

1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Conforme Chiavenato (2004), recrutamento é o conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair os candidatos potencialmente qualificados e capazes a 

ocupar um cargo dentro da organização. 

As empresas, por meio do setor de gestão de pessoas, utilizam variadas formas 

de recrutamento e seleção para que suas vagas sejam preenchidas por profissionais 

com atribuições e qualidades que se encaixam no perfil. Assim que surge uma lacuna 

no organograma organizacional, a empresa recorre ao setor de gestão de pessoas 

que, então, cria o processo seletivo para captação de um novo talento que venha 

integrar o corpo de funcionários.  

 A porta de entrada para a empresa é o recrutamento e seleção de pessoal, que 

visa avaliar as aptidões intelectuais e competências do candidato para que se alinhe 

ao modelo de gestão e a cultura organizacional.  

A elaboração do processo de recrutamento e seleção, que vai desde a 

verificação de necessidade de preenchimento da vaga até a contratação do 

funcionário, deve ser conduzida por profissionais competentes para minimizar 

eventuais erros. Realizando um bom processo, a empresa, consequentemente, reduz 

gastos e tempo com uma nova contratação.  

A seleção de profissionais competentes pode gerar vantagem competitiva em 

relação à concorrência. Segundo Bohlander (2003) a vantagem competitiva poderá vir 
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por meio de algo tangível como os equipamentos, a estrutura física, a localização e 

outros. Porém, esse tipo de vantagem competitiva é de fácil imitação pelos seus 

concorrentes, fazendo com que esta deixe de ser um diferencial. A principal vantagem 

competitiva intangível é o serviço prestado. O capital humano empregado pelas 

pessoas não há como ser copiado, pois cada indivíduo possui uma habilidade, 

personalidade e competência, fatores que se tornam diferenciais para uma 

organização (ZACCARELLI; TEIXEIRA, 2008). 

É justamente na busca de um diferencial e para preenchimento de suas vagas 

que a empresa capta mão-de-obra por meio do recrutamento e seleção, visando a 

contratação de profissionais bem qualificados para compor o quadro de funcionários 

através da captação interna ou externa, como será explicado posteriormente. 

Diversos fatores influenciam todo o processo de recrutamento e seleção. Um 

deles, é a cultura organizacional, que pode ser entendida como um conjunto de 

hábitos, comportamentos, valores, princípios e a forma como as pessoas agem dentro 

da empresa. Schein (2009, p.3), afirma que a cultura organizacional “é o modelo dos 

pressupostos básicos que determinado grupo tem inventado, descoberto ou 

desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de 

adaptação externa e interna”. 

Os valores dos empregados devem ser condizentes com os valores da 

empresa. Isso para que ambos se identifiquem e paire a harmonia no local de trabalho. 

Outro fator que influencia o processo de recrutamento e seleção é o mercado 

de trabalho. A oferta e procura de profissionais determina diretamente o valor da 

remuneração e seus benefícios (LACOMBE, 2004), por isso, a empresa deverá ficar 

atenta e elaborar minuciosamente a oferta da vaga para que perca menos tempo e 

dinheiro e selecione o candidato melhor qualificado. 

As relações de poder existentes em uma organização também influenciam 

diretamente na escolha dos candidatos à vaga. Muitas vezes ocorre o descarte de um 

profissional melhor qualificado, técnica e psicologicamente, que se candidatou à vaga 

pelo fato de entrar outro candidato pela indicação. Isso se dá principalmente quando 

o plano estratégico de recrutamento e seleção da empresa não está adequado, 

passando a valer, então, a vontade de algum superior hierárquico. 

Zaccarelli e Teixeira (2008) afirmam que, para seleção de cargos não 

especializados ou seleção de estagiários, a contratação poderá ficar por conta da área 

de gestão de pessoas. Porém, ao se tratar da escolha de cargos de alta patente, o 
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diretor poderá intervir diretamente na escolha do candidato ou, até mesmo, indicar 

uma pessoa que seja próxima a ele. Essas ações ferem diretamente o direito de outros 

participantes que concorrem à vaga. 

Com relação as formas de se fazer um recrutamento e seleção, o processo 

poderá ser interno, quando a oportunidade é concedida apenas para aqueles que já 

trabalham na organização. Essa medida é comumente utilizada no desenvolvimento 

de planos de carreira. A divulgação da vaga deverá ser feita em todos os níveis da 

empresa e poderá ser feito na modalidade de promoção, transferência, plano de 

carreira, remanejamento (ARAÚJO, 2006). 

Já o processo externo é a captação de um novo talento para adentrar à 

empresa e fazer parte do corpo de funcionários. Visa aprimorar o produto e/ou serviço 

oferecido através das novas e diferentes habilidades que o candidato venha a ter e 

compartilhar com sua equipe (BOHLANDER, 2003). 

Por fim, o recrutamento misto consiste na captação de pessoas tanto externa, 

quanto internamente. Quando inicia-se pelo recrutamento externo e o resultado não é 

alcançado, parte-se para o recrutamento interno, ou seja, a empresa necessita de 

pessoas já qualificadas em um curto espaço de tempo. Iniciando pelo recrutamento 

interno e depois passando para o recrutamento externo, significa que a empresa deu 

prioridade aos seus funcionários na abertura da vaga e não logrou êxito 

(CHIAVENATO, 2004). 

A empresa, quando está voltada mais para o preenchimento da vaga existente, 

utiliza-se do recrutamento misto de maneira concomitante, por ser mais célere. No 

caso de igualdade entre os candidatos internos e externos, a empresa pode optar pelo 

funcionário que já faça parte da equipe, pois esta é uma medida que economiza em 

treinamento e poupa gastos na admissão de um novo empregado.  

Quando a empresa decide captar um novo profissional, pode valer-se de 

diversas técnicas de recrutamento. 

Uma das técnicas mais comuns é o anúncio das vagas em jornais e revistas 

comerciais que visam atingir uma gama maior de pessoas. Os anúncios também 

podem ser veiculados em rádios, televisão, quadros, cartazes e e-mail devendo ser 

bem planejados e objetivos para que atinja o público desejado e o gasto com tempo e 

dinheiro seja o menor possível (ZACCARELLI; TEIXEIRA, 2008). 

Com o avanço tecnológico das últimas décadas, as empresas estão buscando 

pessoal via internet, seja por meio de seus próprios sites, no link “trabalhe conosco”, 
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em que o próprio candidato envia seu currículo, ou em agências especializadas em 

divulgar a vaga e recrutar os candidatos. Muitas empresas também estão utilizando 

sites de relacionamentos para pesquisar sobre o candidato e até convidá-lo para uma 

seleção (ARAÚJO, 2006). 

Outra forma de recrutamento é a utilização de bancos de dados internos, 

constituídos de currículos recebidos pela empresa em seu dia-a-dia. Com a abertura 

da vaga, as empresas realizam a consulta até mesmo com a utilização de softwares 

destinados para esse fim. Os currículos dos candidatos que não foram selecionados, 

ficam armazenados em um banco de dados da empresa para que depois sejam 

analisados, caso surjam vagas. 

Uma forma de recrutamento confiável é a utilização dos “headhunters”. Marras 

(2009) define os headhunters como os profissionais “caçadores de cabeças” ou de 

talentos que buscam somente pessoas para o topo da organização – presidentes, 

vice-presidentes e diretores – ou, em algumas ocasiões, profissionais difíceis de 

serem localizados. Por meio desta consultoria especializada é bem provável que a 

empresa encontre um perfil adequado a vaga disponível.  

Mais uma forma de recrutamento de candidatos é a recomendação pessoal que 

acontece quando algum funcionário indica uma pessoa de confiança para que ocupe 

determinado cargo. Bohlander (2005) em seu livro “Administração de Recursos 

Humanos” apresenta um estudo sobre a realização de recrutamento por meio de 

recomendação pessoal. O autor afirma que a recomendação pessoal é 

constantemente utilizada por ter baixo custo e estimular os demais funcionários a 

indicarem pessoas predispostas a aceitar o ambiente de trabalho. 

Deve-se ter cuidado para que não haja favorecimento de familiares no 

momento do recrutamento de pessoal. O nepotismo deve ser combatido em diversas 

empresas pois pode haver o descarte de pessoas com perfis mais qualificados, em 

prol da contratação de parentes sem o devido preparo para ocupar a vaga. Isto fere a 

ética dos processos seletivos e deve ser evitado principalmente quando se trata de 

cargos mais altos na organização (BOHLANDER, 2005). 

 Por fim, tem-se as consultorias de recolocação. A custo zero, visam recolocar 

os profissionais no mercado de trabalho que serão desligados ou estão em processo 

de desligamento da empresa. Através da atualização das informações e treinamento, 

o empregado fica apto à volta ao mercado de trabalho (MARRAS, 2009). 
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 Após toda a fase de recrutamento, tem-se a seleção dessas pessoas. 

Geralmente, a primeira fase ocorre com a análise dos currículos enviados à empresa. 

Essa análise funciona como uma triagem, pode ter caráter eliminatório e com a grande 

quantidade de currículos que geralmente as empresas recebem, deve-se ir 

descartando os candidatos que não atendem a um ou alguns requisitos do cargo. 

As empresas podem utilizar também a técnica do barema que consiste em 

atribuir pontuação às habilidades, certificações e experiências profissionais que o 

candidato tenha. Essa pontuação é somada e os participantes mais pontuados 

poderão passar para as outras fases de seleção. Por exemplo, exige-se fluência na 

língua inglesa e várias pessoas enviam currículos com nível de inglês básico ou 

intermediário, portanto, esses candidatos não entrarão na seleção. 

 Além da análise de currículos, existem outras formas de seleção. Uma delas é 

a entrevista, que é o encontro entre o candidato e o selecionador para que o segundo 

avalie o primeiro com relação à comportamento e a capacidade de corresponder ao 

cargo ao qual almeja. As competências, habilidades, relacionamento com outras 

pessoas, coerência, expectativa perante o cargo entre outros serão analisados pelo 

entrevistador neste momento (BOHLANDER, 2005). 

 Além de poder ser feita apenas entre o candidato e o selecionador, a entrevista 

poderá ser realizada coletivamente para economizar tempo e fazer uma triagem dos 

participantes. As perguntas são realizadas abertamente e direcionadas para cada 

indivíduo, daí o selecionadores podem aferir e comparar as respostas produzidas por 

cada candidato. 

 Para agilizar o processo, os selecionadores poderão realizar a entrevista pelo 

telefone visando uma triagem dos candidatos antes mesmo da entrevista face a face. 

Serve para verificar se o candidato consegue desenvolver um raciocínio de improviso 

e clareza. Além disso, verifica-se a fluência em determinado idioma e se a proposta 

de emprego é realmente desejada pelo candidato (ZACCARELLI; TEIXEIRA, 2008). 

 A entrevista via telefone e via internet ajudam na redução de custos quando o 

entrevistado encontra-se longe da empresa. As entrevistas poderão ser feitas por 

meio de e-mail e grupos de discussão, podendo também ser realizada por chats, ou 

fazendo o uso da ferramenta Skype, que funciona como um bate papo ao vivo.  

 Algumas empresas também utilizam a dinâmica de grupo para selecionar seus 

candidatos. É um recurso bastante comum que economiza tempo pelo fato de 

envolver vários participantes simultaneamente. Nesta técnica de seleção a empresa 
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consegue aferir as ações, reações e como o indivíduo se comporta trabalhando 

coletivamente. 

 Para traçar o perfil e conhecer melhor intrinsicamente cada candidato, a 

empresa utiliza os testes de aptidão para identificar a capacidade de determinadas 

tarefas, e os testes de personalidade para definir o perfil comportamental do indivíduo. 

Ambos os testes são subdivisões do teste psicológico que captam as características 

específicas do indivíduo (MARRAS, 2009). 

 Após a realização do processo de recrutamento e seleção, ocorre a entrevista 

de pré-contratação visando extrair do candidato as características necessárias para o 

cargo e deixar que o entrevistado fale sobre suas conquistas e empregos anteriores. 

Este processo de pré-contratação apresenta a proposta de entrevistar o 

candidato em busca de informações que possam ser pertinentes ao processo seletivo 

(distância da moradia do funcionário até a empresa, dependentes que possam vir a 

usufruir dos planos de auxílios ofertados pela contratante, entre outros) e que auxiliem 

os responsáveis a avaliar os custos envolvidos na contratação do funcionário, as 

habilidades do candidato e se o mesmo se adequa aos valores da organização 

(ARAÚJO, 2006). 

Nesta fase também é exposto pelo entrevistador, tudo que diz respeito ao cargo 

que o candidato ocupará futuramente. Neste momento, expõe-se as obrigações e 

direitos, demonstra e integraliza o candidato à cultura organizacional. 

Além disso, é nesta fase que ocorre a exposição das atribuições do cargo, os 

valores da empresa, as vestimentas aceitas no trabalho, os aspectos físicos aceitos 

para o cargo, o valor da remuneração etc, ou seja, tenta-se apresentar tudo o que a 

empresa espera do novo profissional. Nesta fase podem acontecer desistências, 

especialmente quando os valores e princípios da empresa contratante não são 

condizentes com os do candidato. 

No momento da entrevista de pré-contratação, o entrevistador poderá acabar 

sendo antiético ao realizar certas questões relativas aos aspectos físicos, sexualidade, 

gênero e aparência do candidato. 

Outras considerações pertinentes que ferem ética é quando ocorre pelos 

entrevistadores o atraso no atendimento do candidato, perguntas de cunho pessoal 

que não condizem com o cargo que está sendo oferecido, não dar feedback aos 

participantes que já foram excluídos do processo e não informar o que será feito e 

analisado no momento da entrevista (MARRAS, 2009).  
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Esses são alguns dos aspectos que vão contra os princípios éticos que regem 

o recrutamento e a seleção de pessoas. 

 

2 HOTELARIA: HISTÓRIA, CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO 

 Visando fundamentar a pesquisa realizada, será apresentada uma breve parte 

do conteúdo histórico e evolutivo dos meios de hospedagem, assim como suas 

características, classificações e serviços prestados. 

 O homem sempre se deslocou entre as cidades e países para atender seus 

objetivos desde as épocas remotas e, a cada passagem histórica, realizou suas 

viagens de acordo com os recursos e conhecimentos disponíveis no momento. Todas 

essas viagens tiveram grande influência no desenvolvimento do turismo e dos meios 

hospedagem. 

 Nos primórdios, as hospedagens eram oferecidas gratuitamente pelos 

moradores locais de forma caridosa e gratuita. Em seguida, na Antiguidade, os 

viajantes eram recebidos em tavernas e estalagens que tinham a função de abrigá-

los, além de oferecer alimentação. Posteriormente, na Idade Média, cresceram o 

número de hospedarias e a Inglaterra se destacou com hospedagens de melhor 

qualidade e com serviço de restaurantes. (WALKER, 2002). 

 Com o passar dos tempos a atividade começa a se tornar comercial, como 

demonstra Lashley e Morrison (2004): 

 

A atividade comercial associada à hospitalidade é tão antiga quanto o 
comércio, a migração e a peregrinação, havendo evidências de locais 
especializados que ofereciam repouso e acomodação nos tempos romanos 
e, novamente, a partir do século XVIII. Em geral, tais serviços envolviam a 
oferta de bebidas alcoólicas, embora também houvesse hospedarias que 
proporcionavam apenas acomodação. (p.80). 

 

 Com o início da Idade Moderna as viagens passaram a fazer parte da vida 

profissional das pessoas e, com a Revolução Industrial, as máquinas a vapor 

aumentaram as viagens. Com isso, Thomas Cook iniciou a comercialização do 

turismo. (WALKER, 2002). 

 Percebe-se que no início as hospedagens eram gratuitas e após a evolução 

das viagens e com advento do turismo, as hospedagens começaram a ser pagas. 

 Segundo Loocwood e Medlik (2001): 
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A palavra hotel passou a ser utilizada na Inglaterra com a introdução, em 
Londres, após 1760, do tipo de estabelecimento, então comum em Paris, 
denominado Hotel Garni, uma grande casa, na qual os apartamentos eram 
alugados por dia, semana ou mês. Seu aparecimento representou uma 
mudança radical das formas tradicionais de acomodações, inns ou 
hospedarias similares, em algo mais luxuoso e mesmo ostentativo. Os hotéis 
com gerentes, recepcionistas e staffs uniformizados implantaram-se, em 
geral, no início do século XIX e, até a metade deste, seu desenvolvimento foi 
relativamente lento. (p.6). 

 

 Logo após esse aparecimento e crescimento dos hotéis, com passar dos 

tempos, foram surgindo novas categorias de meios de hospedagens, ou seja, houve 

uma segmentação de forma a atender a demanda dos diferentes tipos de viajantes. 

Com o surgimento dos diversos tipos de meios de hospedagem o Ministério do 

Turismo desenvolveu um sistema de classificação para facilitar os turistas 

estrangeiros e nacionais na escolha de sua hospedagem. Além disso, passou a 

divulgar as informações necessárias referentes à hospedagem1. 

Foi criado o sistema de estrelas para diferenciar as 7 categorias existentes no 

mercado. Categorizando os meios de hospedagem de acordo com a infraestrutura do 

estabelecimento, os serviços prestados e os produtos oferecidos. Desta forma fica 

mais fácil para as pessoas escolherem sua hospedagem de acordo com suas 

necessidades2. 

Conforme as diferentes motivações das viagens e dos vários tipos de meios de 

hospedagens que surgiram ao passar do tempo, surge a tipologia hoteleira para 

classificar os meios de hospedagem de acordo com cada perfil. 

 Os meios de hospedagem hoteleiros são todos os tipos de empreendimentos 

hoteleiros existentes e que são classificados segundo a classificação hoteleira vigente 

realizada entre o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem – 

SBClass3 (2010) – e o Ministério do Turismo, que são os seguintes: 

 Hotel: estabelecimento comercial, que mediante de cobrança de diária, oferece 

alojamento temporário através de unidades habitacionais. Dotado de recepção 

e podendo servir alimentação ou não; 

                                                           
1 Disponível em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/index.jsp> 
Acesso em: 20 de nov. 2016. 
2 Disponível em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/index.jsp> 
Acesso em: 20 de nov. 2016. 
3 Disponível em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/index.jsp> 
Acesso em: 20 de nov. 2016. 
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 Resorts: meio de hospedagem que oferece serviço de lazer e entretenimento, 

com áreas verdes para convívio com a natureza e que disponha de serviços de 

estética, atividades físicas e recreação; 

 Hotel Fazenda: meio de hospedagem voltado para a vivência e entretenimento 

no campo. Explora a agropecuária e localizado em zonas rurais; 

 Cama e Café: hospedagem localizada na própria residência de uma pessoa em 

que é servido o café da manhã e feita a limpeza. Dispõe de no máximo três 

unidades habitacionais; 

 Hotel Histórico: hotel instalado em edificação preservada na forma original ou 

preservada que teve grande importância histórica ou cultural para população; 

 Pousada: hospedagem com característica horizontal e com no máximo trinta 

unidades habitacionais. Oferece serviço de recepção, alojamento temporário, 

alimentação podendo ser ofertada em chalés ou bangalôs; 

 Flat/Apart Hotel: oferece limpeza, arrumação e serviço de recepção. Localizado 

em edifício com administração e comercialização integrado e dispõe de 

unidades habitacionais com dormitórios, banheiro, sala e cozinha equipada. 

 

Diante da oferta de meios de hospedagem existente no mercado, independente 

da escolha da pessoa, os funcionários do front4 deverão sempre receber os hóspedes 

da melhor maneira possível. Como a primeira impressão é a que fica, os porteiros são 

os primeiros profissionais a terem contato com os hóspedes seguido do mensageiro, 

da recepção e, caso tenha, o concierge. 

O pessoal que trabalha diretamente com os hóspedes terá que ter uma boa 

aparência, utilização de gel nos cabelos e coques para as mulheres, unhas 

devidamente aparadas e esmaltes com cores nada extravagantes, uniformes 

devidamente limpos e passados, tatuagens muito bem escondidas, caso seja 

permitido barba deverá ser bem aparada. Além dessas exigências impostas pelos 

hotéis mais conservadores, outras serão mostradas no decorrer do artigo. 

 Isso é o que a hotelaria tradicional gerida pelos empresários conservadores 

geralmente exige dos funcionários que trabalham diretamente com os hóspedes, pois 

acreditam causar uma má impressão caso a pessoa tenha uma característica física, 

                                                           
4 O front office é conhecido como a recepção do hotel. Inclui mensageiros, reservas, concierge e a telefonia. São 

os serviços de contato com hóspede. Já o back office é a área que abrange o setor financeiro, administrativo e de 

serviços que tem pouco ou nenhum contato com os hóspedes. 
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comportamental ou diferente do que é comum da padronização de comportamento 

ditado. 

Essa padronização de comportamento e ditadura na aparência dos funcionários 

são estipuladas visando não causar uma má aparência aos hóspedes que passem 

pelo hotel, já que os hotéis recebem pessoas de diversas partes do mundo. 

 

3 PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E INVASÃO DE PRIVACIDADE NO 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Muitos hotéis, atualmente, ditam os padrões de comportamento de seus 

funcionários, estipulam uniformes, definem um modo de se portar na frente dos 

hóspedes, impõe regras antes mesmo da contratação. Mas será que algumas dessas 

regras não extrapolam o bom senso e causam situações de descontentamento ou 

mesmo constrangimento? São justamente esses pontos que serão discutidos na 

presente seção. 

Como dito anteriormente, algumas regras ou imposições feitas pelas chefias e 

entrevistadores, no momento do recrutamento e seleção, podem levar o candidato a 

se sentir constrangido ou discriminado de alguma forma. 

O preconceito e a discriminação não deverão fazer parte desse processo tão 

importante na área de gestão de pessoas. Neste momento, o entrevistador deverá se 

livrar de todo e qualquer tipo de preconceito que tenha consigo para que não julgue 

seus candidatos sem antes conhecê-los da forma correta, ou seja, conhecer suas 

atribuições, habilidades, conhecimentos e comportamentos. 

Para aprofundar melhor nesta discussão antes, faz-se necessário, apresentar 

o conceito de discriminação. Lopes (2010, p.150) traz em seu estudo duas definições 

sobre discriminação. Uma feita pela ONU – Organização das Nações Unidas: 

“qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha o propósito de anular ou 

prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade dos direitos...”, 

em seguida traz a definição da OIT – Organização Internacional do Trabalho – que 

define como “toda a distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito 

destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de 

emprego ou profissão”. 
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No relato a seguir, de Maurício Delgado (2010), é possível perceber que os 

grupos que sofrem a discriminação e o preconceito são estigmatizados pelo fato de 

possuírem características diferentes, do que seria considerado normal e, portanto, 

aceito pela sociedade. Essa diferença, física ou intelectual, leva a julgamentos 

errôneos, indicando que o sujeito é inferior em relação a outras pessoas. 

O processo de estigmatizar se dá com todas as diferenças que existem na 

sociedade e quando a pessoa inferioriza hierarquicamente o outro. Temos como 

exemplo de estigmas a orientação sexual, a idade, a pessoa com deficiência, a renda, 

a idade etc. 

 

A causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é, um 
juízo sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de sua 
característica, determinada externamente, e identificadora de um grupo ou 
segmento mais amplo de indivíduos (cor, raça, sexo, nacionalidade, riqueza, 
pobreza etc (DELGADO, 2010, p.42) 

 

Melhor explicando, o preconceito, como próprio nome nos sugere, é um pré 

conceito construído sobre uma determinada coisa ou pessoa. É uma ideia produzida 

sem antes verificar se ela é verdadeira. O julgamento, sem antes tomar o 

conhecimento da causa, acarreta em muitos equívocos, como a própria discriminação. 

Portanto, entende-se que a discriminação é resultado do preconceito. 

As pessoas são diferentes em vários aspectos e essas diferenças não deveriam 

ser tratadas como algo pejorativo no momento do recrutamento e seleção. A 

diversidade existe e deve ser respeitada, ou seja, todos devem ser tratados 

igualmente, pois ter uma característica, dita como diferente, não quer dizer que a 

pessoa seja menos capaz de realizar determinada tarefa ou não tenha competência 

para tal (HANASHIRO; PEREIRA, 2007). 

A discriminação, muitas das vezes, pode não ser percebida tão claramente ou 

não estar tão explícita mas pode ser percebida em algumas falas ou atos que ferem a 

integridade humana. 

A escolha do profissional pode ser influenciada por alguns pensamentos 

discriminatórios que já estão presentes no selecionador. Zaccarelli e Teixeira (2008) 

citam como sendo armadilhas mentais que podem fazer com que a escolha do 

profissional seja tendenciosa. Segue a passagem do texto em que as autoras 

explicam uma dessas armadilhas, a ancoragem:  
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...ao considerar, a mente atribui pesos desproporcionais à primeira 
informação que ela recebe, ou seja, as impressões iniciais, estimativas ou 
dados ancoram julgamentos e pensamentos subsequentes. As âncoras 
podem assumir disfarces, que vão desde a “primeira impressão”, um 
estereótipo sobre cor de pele, sotaque ou maneira de vestir e outros 
(ZACCARELLI; TEIXEIRA, 2008. p.138). 

  

Alguns exemplos de discriminação podem ser observados em: exigência do 

candidato ser do sexo masculino para uma vaga de motorista; a contratação de negros 

e nordestinos para trabalhos de nível operacional; a não seleção de uma pessoa, seja 

porque ela possui alguma tatuagem, seja por idade, orientação sexual, entre outros.  

Robbins, DeCenzo e Wolter (2013) elencam algumas perguntas que não 

devem ser feitas no momento da entrevista por não fazerem sentido com o cargo e 

adentrarem na vida pessoal do candidato, são elas: perguntas que revelem o sexo ou 

o gênero; refiram-se ao histórico de crédito do candidato; identifiquem a preferência 

religiosa; refiram-se a altura e o peso do candidato; identifiquem ascendência, local 

de nascimento ou língua materna do candidato; esteja relacionadas, direta ou 

indiretamente, a raça ou cor, entre outras. 

As práticas discriminatórias são proibidas e a Lei n° 9029/95 as veda quando 

na admissão, manutenção ou rompimento do vínculo de trabalho, por sexo, origem, 

raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade (BRASIL, 1995). 

Além da Lei n° 9029/95, a Constituição Federal de 1988 nos incisos XXX e 

XXXI proíbe o tratamento diferenciado dos salários, funções e critérios de admissão 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e protege os trabalhadores com 

deficiência, impedindo o tratamento desigual referente aos seus rendimentos e 

critérios de admissão. 

Desta forma, algumas distinções feitas na atribuição do cargo no momento de 

divulgação de uma vaga, numa dinâmica de grupo, numa entrevista e até como sendo 

um requisito para preenchimento de vaga poderá ter um caráter discriminatório e, até 

mesmo, poderá cair no campo da invasão de privacidade. 

A invasão de privacidade caracteriza-se por ato de outrem que adentre na 

esfera íntima de determinada pessoa. É um direito de qualquer pessoa escolher 

divulgar ou não o que é de seu íntimo. Logo, se no recrutamento e seleção essas 

pessoas são indagadas sobre assuntos de cunho íntimo e pessoal, o selecionador 

estará invadindo sua privacidade. 
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Os autores, Milkovich e Boudreau (2006. p.194.), afirmam que “é no 

recrutamento que começa a montagem de um quadro de pessoal diversificado, tendo 

em vista atingir objetivos antidiscriminatórios...”, e, também, neste sentido afirmam 

que é uma preocupação com a imagem que a empresa tem com relação aos 

processos trabalhistas. 

Essa preocupação com os processos trabalhistas deve ser estendida ao campo 

da privacidade. Devendo, o selecionador, ter sempre o cuidado para que suas 

perguntas ou ações não venham a ofender esse campo delicado do candidato. 

Neste contexto, Milkovich e Boudreau (2006), trazem um caso de uma cadeia 

de lojas varejistas da Califórnia: 

 

...a Traget, exigiu que os candidatos a vagas de confiança passassem por um 
teste que pedia respostas falso/verdadeiro para frases do tipo: “sou fascinado 
por fogo”, “sinto-me fortemente atraído (a) por pessoas do mesmo sexo”, ou 
“tenho completo controle sobre o funcionamento dos meus intestinos”. Esse 
teste foi aplicado de 1987 a 1991, apesar de um processo movido por um 
grupo de candidatos que alegava invasão de privacidade e discriminação em 
1989, a empresa teve que pagar mais de 2 milhões de dólares, sem que 
tivesse admitido sua responsabilidade ou culpabilidade. (p.210) 

 

 Essas questões foram aplicadas pelos selecionadores no século passado e 

eram explicitamente perguntas que invadiam a privacidade dos candidatos. 

Atualmente, as empresas tentam fazer com que suas seleções não firam a privacidade 

mas, mesmo assim, algumas perguntas são invasivas. 

 Coutinho (2003) ratifica essa passagem com os seguintes exemplos: 

 

É o caso das arguições pessoais, passagem por detector de mentiras, 
exames grafológicos e aplicação de questionários, feitos durante as 
entrevistas, visando obter informações sobre crenças religiosas, opiniões 
políticas, orientação sexual, estado de saúde, situação familiar, ou apurar 
traços do caráter e personalidade do candidato ao empregado que, invadindo 
a esfera pessoal desse, lesam o direito à intimidade e à liberdade, 
assegurados pela Constituição. (p. 108-109) 

 

Apesar das empresas estarem tendo mais cuidado com relação ao preconceito, 

discriminação e invasão de privacidade no recrutamento e seleção de seus 

empregados, Chiavenato (2004) traz, em duas obras, questões que não são 

referentes ao cargo que o candidato concorre, e sim, perguntas de cunho particular 

ao arguir: Como você gasta seu tempo disponível? Quais são os seus assuntos 

favoritos? Por que você acha que seus amigos gostam de você?. Na obra mais 
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recente, traz as seguintes perguntas: Qual sua idade? Onde você nasceu? Qual sua 

religião? Você tem dependente?. 

 Essas questões não devem ser feitas aos candidatos por adentrarem sua vida 

pessoal e sobre o local de nascimento, Furtado (2004) expõe que para o Direito 

Constitucional a ideia da origem da pessoa diz respeito ao lugar de seu nascimento, 

a origem geográfica e que a questão da discriminação se refere ao fato ou de ser 

estrangeiro ou de uma condição interna do país, citando como exemplo a 

discriminação nos Estados do Sul e Sudeste brasileiros pelo fato do trabalhador ser 

nordestino. 

 Com relação ao uso de tatuagens, piercings, altura, pessoas obesas, entre 

outros, o Direito entende como questão estética e defende no ordenamento jurídico 

no artigo 8° da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e permite que na ausência 

de dispositivo legal ou contratual, a jurisprudência, analogia, a equidade e outros 

princípios e normas gerais de direito podem ser aplicadas (FLORES-PEREIRA; 

ECKERT, 2014). 

 Outra atitude invasiva, que é recorrente nas seleções de candidatos, é a 

averiguação de antecedentes financeiros em departamentos de créditos e checagem 

dos registros criminais. Muitas empresas obtém essas informações e descartam o 

candidato que tenha seu “nome sujo”. Com isso, a pessoa que passa por uma 

dificuldade financeira e não consegue emprego por esta razão, jamais terá como 

sanar a dívida. E a pessoa com algum antecendente criminal jamais conseguirá ser 

um cidadão completo por não poder se reinserir no mercado de trabalho. 

 Os exames médicos geralmente são realizados pelas empresas no momento 

final da seleção. Neste momento os candidatos que passam pelo exame médico não 

poderão ser constrangidos e nem discriminados, devendo apenas ser analisado se o 

novo empregado está apto para as atividades laborativas que exercerá em sua 

função, ou seja, não é admissível o exame de gravidez, o teste de urina para detectar 

o uso de drogas e o teste para detecção de HIV. (FLORES-PEREIRA; ECKERT, 

2014). 

 

4 ANÁLISE DA PESQUISA 

Para o cumprimento do objetivo deste trabalho, a presente pesquisa de 

abordagem qualitativa, foi desenvolvida por meio da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com sete pessoas que atuam ou atuaram em meios de hospedagem 
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de diversas categorias, na maioria, estudantes da Universidade Federal Fluminense 

dos cursos de Turismo e Hotelaria. A proposta inicial era a realização de um grupo 

focal com esses integrantes. Porém, pelo fato de alguns componentes estarem em 

horário de trabalho ou aula, não foi possível juntá-los no mesmo local e horário. Assim, 

optou-se pela entrevista individual e semiestruturada 

Na montagem do roteiro para entrevista foram feitas 26 questões com o intuito 

de conhecer os participantes, bem como investigar suas experiências relacionadas a 

processos de recrutamento e seleção. Dessa forma, focou-se na busca de possíveis 

nuances que caracterizam a prática de discriminação, preconceito ou invasão de 

privacidade nesses processos. 

 Visando a não identificação dos sujeitos será utilizada a nomenclatura 

entrevistado (entrevistado 1, entrevistado 2, [...] entrevistado 7) para que seja 

garantido o anonimato. Já os hotéis serão identificados em ordem alfabética (hotel A, 

hotel B, [...] hotel J). 

 Pela falta de um local específico e silencioso para gravação das entrevistas, a 

maioria foi gravada nas escadas de incêndio dos blocos da universidade e outras nos 

corredores, em horários de almoço, ou seja, vazios e silenciosos. As entrevistas foram 

transcritas para uma melhor análise dos dados coletados. 

 Com a análise das entrevistas formaram-se três categorias a saber: o padrão 

estético exigido, os casos reais de discriminação e invasão de privacidade e a ética 

nos processos de recrutamento e seleção. 

 

4.1 O PERFIL EXIGIDO  

Uma boa parte dos hotéis atualmente preocupam-se demasiadamente com o 

padrão estético dos seus funcionários, a ponto de deixar de contratar uma pessoa por 

ela não apresentar as características físicas e/ou comportamentais exigidas pela 

organização. É possível perceber isso nas falas dos entrevistados quando eles 

alegam que na hotelaria de luxo, especialmente em hotéis mais tradicionais, o rigor 

com a estética é maior, principalmente para aqueles que atuam no front office.  

 O entrevistado 1, estagiária da recepção do hotel B, afirmou que a rede de 

hotéis era conservadora com relação ao uso de uniformes e que, estando ciente deste 

fato, no dia da entrevista de seleção optou por ir vestida formalmente e tomou cuidado 

com uso da cor de esmaltes. Além disso, não fez uso de adereços chamativos, pois 

se tratava de um hotel caracteristicamente conservador. 
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 Da mesma forma, o entrevistado 2 que estagiou no hotel C, afirmou o seguinte, 

no momento da entrevista: 

 

Tinha abertura para os funcionários usarem tatuagem e cabelo comprido, 
mas era no back. No front eram bem conservadores. As recepcionistas 
tinham tatuagem mas eram bem escondidas ou se fosse uma tatuagem maior 
tinha que tampar. Uma menina tinha uma no braço e trabalhava de casaco 
(Entrevistado 2) 

 

 A vaga de estagiário em que o entrevistado 2 se candidatou era de atendente 

de piscina no hotel C. No momento da seleção ficou apenas para serem analisados o 

entrevistado 2 e mais dois candidatos, sendo que um tinha entre 30 e 35 anos. Após 

a contratação, o entrevistado 2 constatou que o perfil dos atendentes de piscina eram 

de pessoas na faixa de 20 a 25 anos de idade. O candidato mais velho que concorreu 

à vaga, entre 30 e 35 anos de idade, tinha as mesmas qualificações do entrevistado 

2 e, além disso, tinha a experiência de ter morado no exterior e possuir espanhol 

fluente, mas não conseguiu a vaga. Teria se configurado um caso de discriminação 

pela idade? Não é possível saber, pois as empresas, embora pratiquem atos 

discriminatórios, evitam tornar isso explícito para evitar possíveis denúncias. 

 O relato do entrevistado 2 mostra que além da idade ter sido um possível fator 

que influenciou na não contratação, outras elementos como tatuagens, obesidade e 

aparência podem ser relevantes.  

 

Os atendentes de piscina tinham entre 20 e 25 anos no máximo, as meninas 
eram bonitas. Não tinham obesos. Duas meninas tinham tatuagens mas eram 
escondidas. Uma na nuca tampada pelo cabelo e outra tinha na mão mas era 
pequena...outras eram tampadas pelo uniforme. Só um rapaz na cozinha que 
tinha o braço fechado (Entrevistado 2). 

  

Os funcionários que trabalham diretamente com o público são mais privados 

no uso de tatuagens, tanto que as pessoas que possuem, geralmente precisam 

esconder por meio de uniforme ou maquiagem. Já os funcionários que não tem 

contato com o público, como os cargos da cozinha, podem ter tatuagens aparentes, 

conforme o entrevistado 2 afirmou, por haver um rapaz com o braço completamente 

tatuado. 

 A preocupação com a aparência das pessoas é tão grande que em muitos 

casos, é indicado o corte dos cabelos para estar próximo ao perfil desejado pelo hotel. 

Essa afirmação é fundamentada com o relato do entrevistado 3, que trabalhou no hotel 
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D nas funções de barman e ajudante de cozinha. O entrevistado 3 estava passando 

por necessidades e ao procurar emprego, foi ao SINE – Sistema Nacional de 

Empregos, e lá mesmo foi informado sobre a restrição do uso de cabelo no estilo black 

power pela empresa. Segue o relato do entrevistado 3: “Tava precisando de trabalho, 

morava em Nova Iguaçu e fui procurar trabalho no SINE. No SINE fui informado que 

teria uma vaga mas teria que cortar o cabelo. Usava um black power enorme.” Então 

o entrevistado 3 cortou o cabelo para se adequar ao perfil do hotel, pois estava 

precisando muito de um emprego para se sustentar. 

 A questão de que os negros, às vezes, não são aceitos para os cargos do front 

e a discriminação pela obesidade, foram elementos relatados pelo entrevistado 4 

quando percebeu a diferença entre os hotéis no qual teve a oportunidade de trabalhar. 

A fala a seguir do entrevistado 4 retrata que alguns hotéis infringem as leis que prezam 

pela igualdade de tratamento. Resgatando, por discriminação entende-se Lopes 

(2010, p.150) “toda a distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito 

destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de 

emprego ou profissão”.  

 

[...]sempre ouvi que este hotel evitava pessoas gordas, fora do padrão 
estético que eles estipulavam para os cargos de front. Neste hotel, pelo 
menos no período que trabalhei, não havia negros na recepção. Agora tem. 
Só encontrei negros na mensageria ou no restaurante, ou seja, a pessoa teria 
que andar muito no hotel para encontrar o primeiro negro. Depois fui para 
outro hotel e percebi a diferença pois ao entrar vi que tinha uma recepcionista 
negra na recepção e mais gorda. Então tinha pessoas bem diferentes na 
recepção. Percebi essa diferença entre os dois hotéis (Entrevistado 4). 

 

 O entrevistado 4 no início foi chamado para trabalhar no hotel E, por meio da 

recomendação de amigos que deram um e-mail diferente do que estavam divulgando 

no site. Seu currículo foi enviado diretamente para a supervisora que agendou sua 

entrevista para o dia seguinte. A recomendação pessoal (BOHLANDER, 2005) é muito 

utilizada para entrada de novos funcionários que sejam vistos como de confiança para 

assumir o cargo. 

Ainda com relação ao aspecto físico dos candidatos, o entrevistado 5 que se 

caracteriza como obesa e que atualmente trabalha como supervisora da governança 

no hotel F, informou que, ao participar de um processo seletivo nos hotéis G e H, 

possivelmente não foi contratada para a vaga pelo excesso de peso. 



23 
 

 

 O relato do entrevistado 5, além de informar sobre a não aceitação de obesos 

traz também a diferença de tratamento entre os hotéis das diversas redes do estado 

do Rio de Janeiro. Ao ser perguntada sobre a segregação com relação aos obesos, 

negros, gays, pessoas mais velhas, ou com alguma deficiência, o entrevistado 5 

respondeu que: 

 

Isso é uma coisa legal do hotel F. Fiz entrevista no hotel C, no hotel G e no 
hotel H e nenhum deles me chamou para a vaga, e isso era uma coisa que 
eu já estava esperando porque assim que comecei com hotelaria algumas 
pessoas já tinham falado pra mim que o excesso de peso iria me atrapalhar. 
Porque é uma coisa que para eles não é considerado padrão na hotelaria. 
Pra você...exemplo, você fala inglês fluente mas não vai adiantar nada porque 
eles não vão querer uma recepcionista gorda na frente da recepção. E 
realmente eu senti isso na hora de fazer a entrevista. Quando fui fazer a 
entrevista no hotel F, fui entrevistada pelo RH, eu achei legal e me chamou 
muita atenção porque minha gerente era obesa e aí foi uma coisa que me 
senti em casa. Não preciso me preocupar se essa empresa vai ter 
preconceito ou não, porque realmente eles contratam (Entrevistado 5). 

 

Na opinião do entrevistado 5, nas seleções anteriores ao hotel F, situações de 

discriminação foram observáveis nos casos de contratação para atuar no front office 

dos hotéis. Esses atos são contrários à Lei n° 9029/95, pois tratam de maneira 

desigual o candidato durante a seleção. Além disso, corroboram com a ideia de que 

no front dos hotéis as pessoas selecionadas são as que possuem um determinado 

padrão estético: brancas e magras.  

Contudo, nota-se que essa aceitação por parte dos hotéis, no que tange a 

aparência do candidato, vem mudando com o passar do tempo. Porém, não são todos 

os hotéis que estão seguindo isso. O entrevistado 4 trabalhou no hotel E que pertence 

a uma rede americana e afirmou que “o hotel E trouxe novidades para o público jovem 

e é desprendido de alguns conceitos em relação aos hotéis mais conservadores. 

Permitem o uso de alargadores durante o trabalho e permitem tatuagem.” Mas no dia 

em que foi chamado para fazer entrevista, com medo de não ser selecionado, retirou 

o piercing e foi com roupa social. 

 Hanashiro e Pereira (2007) ao tratar das diferenças afirmam que todos devem 

ser tratados igualmente e a Lei n°9029/95 veda práticas discriminatórias quando na 

admissão, manutenção ou rompimento do vínculo de trabalho por sexo, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar ou idade. Desta forma, o relato do entrevistado 5 

quando perguntado sobre se as mulheres trabalham e podem alcançar cargos mais 

altos na empresa foi o seguinte: 
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[...]quando entrei lá eles sofreram uma reforma. O comitê executivo era 
formado por mulheres – gerente geral, diretora de operações, gerente de 
recepção, gerente de recursos humanos e gerente de governança – apenas 
o gerente de manutenção era homem. E isso foi muito mal visto pelas 
pessoas do hotel porque o comitê sofria comentários do tipo: “O hotel vai falir 
porque só tem mulher na gerência.” ou " Muita mulher junta não dá certo.” ou 
“O hotel vai falir porque mulher não sabe gerenciar.” ou “Que muita mulher 
junta dá merda.” Esses foram os comentários que escutei assim que entrei. 
Mas logo depois, fizeram uma reforma no comitê e os cargos passaram a ser 
ocupados por mais mulheres (Entrevistado 5). 

  

Percebe-se, com esse relato, que as mulheres sofrem discriminação e 

preconceito no momento da contratação, mas que algumas organizações vêm 

melhorando neste aspecto. 

O padrão estético exigido pelos hotéis muitas vezes acarretam em 

constrangimento como conseguimos constatar nos relatos até o momento. Na próxima 

categoria de análise serão apresentados casos de discriminação e invasão de 

privacidade que os entrevistados sofreram ou presenciaram no recrutamento e 

seleção e, até mesmo, depois da contratação quando já estavam exercendo sua 

função dentro do hotel. 

 Outro aspecto relacionado à estética, é a pouca admissão de pessoas com 

deficiência. Pode ser constatado que os deficientes são uma minoria nas empresas e, 

possivelmente, são contratados pela imposição das leis vigentes. Aqui ocorre o 

preconceito que é decorrente da estigmatização dos deficientes físicos, fazendo com 

que os selecionadores pensem que eles não são capazes de desempenhar 

determinadas funções (DELGADO, 2010). 

 Além dos estigmas relacionados aos deficientes, percebeu-se, pelas falas dos 

entrevistados, que essas pessoas geralmente são alocadas na empresa em cargos 

que não são muito vistos pelos clientes, cargos do back, ou cargos de menos 

importância.  É possível perceber isso na fala do entrevistado 2, que afirmou ter um 

segurança na empresa com uma deformação no braço e outro que tinha uma 

deficiência leve, que praticamente não era visível. O entrevistado 3 também falou de 

um homem que trabalhava na lavanderia no hotel que mancava, ou seja, uma 

deficiência amena e que quase não seria percebida. 

 A seguir, serão demonstrados relatos sobre preconceito, discriminação e 

invasão de privacidade que os entrevistados sofreram ou presenciaram e que se 

correlacionará com os fatos até agora apresentados. 
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4.2 DISCRIMINAÇÃO E INVASÃO DE PRIVACIDADE NOS PROCESSOS 

SELETIVOS: CASOS REAIS 

 O preconceito pode ser sentido no relato, a seguir, do entrevistado 5 por ser 

obesa. Preconceito esse que de forma sutil e disfarçada pode excluir um candidato do 

processo seletivo por um pré-julgamento por parte do selecionador. É o que Zaccarelli 

e Teixeira (2008) chamam de armadilhas mentais. 

  

[...]eu deixei meu currículo no hotel C, me chamaram para entrevista e um 
amigo meu que tinha trabalhado lá, ao comentar que eu faria entrevista, falou: 
“Olha entrevistado 5 não estou querendo te desanimar mas você não vai ser 
contratada porque lá eles só contratam magra, branca e loura de olho azul. 
Eles vão jogar seu currículo de lado e vão falar que foi tudo bem e tal 
(Entrevistado 5). 

 

Neste mesmo momento, o entrevistado 5 ao ser perguntado se o hotel C exigia 

foto no currículo, respondeu e continuou: 

 

[...]não exigiram foto e deve ser por isso que eles me chamaram para 
entrevista. Na entrevista tinha uma garota e era para mesma vaga, Guest 
Service, e a garota era magra, loura e não falava inglês. No fim da entrevista 
falaram que estava tudo ok e que entrariam em contato. Depois, por ter 
adicionado a outra candidata no facebook, vi que ela tinha conseguido a vaga. 
Não estou afirmando que ela tenha entrado por ser magra e tal, mas veio a 
calhar pois ela era menos qualificada. Inclusive tenho amigos que trabalham 
no hotel C e que falaram que realmente eles não contratam. E tenho uma 
amiga que trabalhava no hotel C e que foi trabalhar no hotel F e que ao chegar 
na recepção ficou espantada e falou: “Entrevistado 5 aqui negro pode 
trabalhar na recepção?” (ao ver uma mulher negra de cabelo black power) 
(Entrevistado 5). 

 

Analisando a fala acima, pode-se perceber que o recrutamento e seleção feito 

pelo hotel C feriu o artigo 8° da Consolidação das Leis Trabalhistas, conforme foi 

exposto na obra de Eckert e Flores-Pereira (2014) que permite que na ausência de 

dispositivo legal ou contratual, a jurisprudência, analogia, a equidade e outros princípios e 

normas gerais de direito podem ser aplicadas. Assim como, percebe-se a estigmatização 

das pessoas obesas e dos negros como dito anteriormente por Delgado (2010). que 

o preconceito reside de um juízo desqualificador por possuírem uma característica 

vista como diferente. 

 Além do preconceito e discriminação que os candidatos passam nos processos 

seletivos, depois de uma contratação, as pessoas acima do peso sofrem até mesmo 

com a falta de preocupação com coisas simples, como o uniforme, por exemplo. O 
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entrevistado 5 ao ser perguntado se no decorrer do dia-a-dia na empresa em algum 

momento se sentiu constrangida, disse o seguinte: 

 

[...]uma coisa que me incomoda bastante, não importa onde eu vou, é o fato 
de nunca ter uniforme no meu número. Isso aconteceu no hotel I e tive que 
comprar um terninho pra mim e tipo...o uniforme era cinza e eu era a única 
com terninho preto. Tive que comprar o preto porque não achei o cinza. Eu 
era a única do departamento que usava preto. Isso não me afeta mas é chato 
que as pessoas ficam perguntando e você tem que falara que...então...não é 
uma coisa que me atrapalhe no dia-a-dia mas é uma coisa chata. Mesma 
coisa agora que trabalho no hotel E, eu vou com meu uniforme de casa todos 
os dias porque não tenho uniforme na empresa...não tem meu número. 
Enquanto todos os meus colegas tinham 3 uniformes eu só tinha 1 porque só 
tinha um para o meu número. Isso é chato porque você tem que sair do 
trabalho e ir direto para casa correndo porque você tem que lavar roupa. Isso 
é uma coisa muita chata (Entrevistado 5). 

  

 Nota-se que a falta de preocupação da empresa às pessoas que possuem 

alguma diferenciação. É inadmissível uma empresa não ter uniformes para dar aos 

seus funcionários pelo fato de serem obesos. A igualdade de tratamento, mais uma 

vez, não foi levada em conta. 

 Ao ser perguntado se na empresa em que trabalha sabia de algum caso de 

discriminação em processo seletivo, o entrevistado 4 disse que evitaram uma pessoa 

que estava acima do peso a trabalhar dentro do restaurante. Para ilustrar esta 

situação, segue o relato do entrevistado 4: 

 

[...] a gerente não queria que uma pessoa acima do peso fosse hostess 
porque achava que uma pessoa mais “rechonchuda” do jeito que ela falava, 
se ficasse na porta de um restaurante, daria a entender que ela estaria 
comendo quase que a comida toda. Eu não escutei. Mas existe uma “rádio 
pião” dentro do hotel que todo mundo fala o que já escutou e deu a entender 
que era isso. Posteriormente, teve a contratação desta recepcionista 
independente da opinião dela. E sempre ouvi que este hotel evitava pessoas 
gordas, fora do padrão estético que eles estipulavam para os cargos de front 
(Entrevistado 4). 

  

Mais uma vez está configurado o preconceito e discriminação que existe dentro 

dos processos seletivos das empresas e que deveriam ser proibidos para que a 

igualdade entre os participantes possa ser mantida. 

 Acerca dos casos de invasão de privacidade que podem ocorrer nos processos 

seletivos, algumas perguntas feitas aos candidatos podem ser invasivas ou ter alguns 

elementos que causem certo desconforto aos candidatos conforme Robbins, 

DeCenzo e Wolter (2013) relatam em sua obra. 
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 Duas questões feitas nas entrevistas foram unânimes em serem perguntadas 

pelos selecionadores. São as seguintes: “Foi indagado o seu estado civil, se você 

possuía filhos e com quem morava?” e “Foi perguntado o que você costuma fazer nas 

horas de lazer e nos finais de semana?” 

 Ambas as perguntas realmente seriam relevantes para admissão de um 

candidato ou teriam um caráter investigatório e que poderia acarretar na eliminação 

do processo seletivo? As duas questões são de foro íntimo do candidato e não servem 

para avaliar os conhecimentos e habilidades para a vaga a ser preenchida, conforme 

dispôs Chiavenato (2004) e Furtado (2004). 

 A segunda questão foi feita aos participantes pelos selecionadores no momento 

em que estavam sendo testados na língua inglesa. A pergunta que fica é: isso seria 

realmente para testar o inglês pela facilidade de uma resposta ou poderia ser um jeito 

de sondar o candidato para saber se tal fato comprometerá o trabalho? Isso foi sentido 

pelo entrevistado 4 que falou o seguinte no momento da entrevista:  

 

[...]apenas na entrevista em inglês. Não sei se a pergunta é apenas para 
avaliar o inglês ou se tem algo por trás disso. Vou usar uma frase certinha e 
básica só pra não me ferrar. Tipo: ‘gosto de ir ao cinema.’ Mas se eu for falar 
ele pode me avaliar né...ah ele gosta de balada...aí já pesa para a contratação 
(Entrevistado 4). 

 

 O entrevistado 6 também sentiu que poderia ser prejudicado na seleção e 

moldou sua fala de acordo com o que achou que o selecionador gostaria de ouvir. 

 

[...] confesso que respondi de acordo com o que achei que gostariam de 
escutar na hora. Falei que gostava muito de receber pessoas em casa e que 
gostava de ir à praia. Senti que se eu fosse sincero poderia haver preconceito 
com as pessoas que gostam de sair para beber, pois isso poderia 
comprometer o trabalho. Pensando nesse preconceito eu falei de praia 
porque é uma coisa que não tem problema, até porque vou trabalhar perto 
(Entrevistado 6). 

 

 Além das perguntas, atos também poderão adentrar o foro íntimo dos 

candidatos, o que é vedado, pois podem recair em constrangimentos pessoais. Foi o 

que ocorreu com o entrevistado 7 que afirmou que ao chegar e sair do trabalho, sua 

mochila tinha que ser revistada. 

 Na última seção do referencial teórico deste artigo foi citado que os 

empregadores preocupam-se em investigar os antecedentes criminais e financeiros 

dos seus candidatos. Esta atitude invasiva foi citada por três dos sete entrevistados. 
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O entrevistado 6 afirmou que não foi questionado a respeito, mas sabe que eles 

averiguam. Inclusive comentou que um rapaz foi contratado para experiência e a 

supervisora da área comentou com a governanta que o candidato era bom, mas não 

sabia se seria efetivado pois estava com o “nome sujo”. 

 O entrevistado 4 relatou que soube de pessoas que tinham pendências 

financeiras e não puderam ser contratadas. Ao perguntar sobre a não contratação de 

um garçom ao qual assumiu a vaga, foi dito que não poderia ser contratado enquanto 

não quitasse essa dívida e que eram as regras do hotel. 

 O relato mais marcante a respeito da questão dos antecedentes criminais foi 

feito pelo entrevistado 5. 

 

[...] isso eu não sabia. Mas tem. Fiquei sabendo disso agora que sou 
supervisora. A rede do hotel F quando contrata uma pessoa ela investiga 
tudo. Inclusive antecedentes criminais e se ela tá devendo em algum lugar, 
e, se for algo muito alto, eles nem te contratam. Eu não sabia porque isso não 
é passado para o candidato, você não sabe e acaba sendo dispensado. Daí 
eles dão uma desculpa qualquer pro candidato no momento do feedback. E 
já tive funcionário que não foi contratado porque tinha antecedentes criminais 
e era uma coisa ridícula – estava devendo pensão alimentícia e, por isso, 
estava fichado na polícia. Uma outra foi quando perguntei no RH porque o 
processo da candidata estava lento e era porque ela estava com uma dívida 
muito grande e o nome dela estava no SERASA...Mas gente, se ela tá 
procurando emprego é porque ela quer pagar a dívida...Enfim, me foi passado 
que realmente eles fazem essa triagem do candidato. Eles investigam a sua 
vida (Entrevistado 5). 

  

 Todos esses relatos trouxeram atos e/ou fatos que feriram a privacidade ou 

discriminaram pessoas explícita ou implicitamente no momento de recrutamento e 

seleção. Essas passagens podem ser afirmadas pelo que foi trazido por Coutinho 

(2003) quando se referiu à invasão feita na intimidade e liberdade das pessoas. 

Direitos estes que estão presentes e são defendidos pela Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil datada de 1988. 

Quando os entrevistados foram indagados sobre o que achariam que deveria 

ser analisado nos processos seletivos, o entrevistado 2 foi incisivo ao afirmar que 

deveriam ser menos invasivos quando perguntam sobre família e namoro, pois acha 

que isto não faria diferença para o trabalho que exerceria; o entrevistado 6 disse que 

deveria ser levado em conta a qualificação da pessoa, o perfil profissional e suas 

habilidades. Falou ainda que a qualificação e os conhecimentos deveriam ser levados 

em conta em detrimento das características físicas; o entrevistado 5 citou que 

deveriam ser perguntas para conhecer a pessoa sem intuito de desclassificação, 
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posteriormente, deveriam focar na vida acadêmica do candidato e seus cursos extras 

e não em perguntas invasivas. Por fim, o entrevistado 4 falou que deveria ser dada 

mais oportunidade para pessoas que buscam o primeiro emprego e possuem 

qualificações e que deveriam tentar conhecer a pessoa em si, como ela é, onde quer 

chegar na empresa e focar nos conhecimentos e habilidades que possam agregar 

valor à organização. 

 

4.3 DISCUTINDO A ÉTICA NA SELEÇÃO 

O tratamento igualitário entre os candidatos deve ser sempre respeitado nos 

processos seletivos. Por isso, fazer a análise da ética no recrutamento e seleção é de 

suma importância na discussão deste trabalho. 

 Durante as entrevistas, pôde ser visto um possível caso de nepotismo na fala 

do entrevistado 3 ao revelar que quando trabalhava no setor de restauração do hotel 

e almejou migrar para a recepção, encontrou barreiras de seus superiores. Ao contar 

seu caso, o entrevistado 3 afirmou que entre os funcionários do restaurante e da 

recepção, ele possuía maior domínio no idioma inglês. Contudo, quando pediu uma 

chance para ser recepcionista ao seu chefe, foi negado.  

 Depois disso, percebeu que apesar de ser qualificado, haviam pessoas que 

trabalhavam na recepção que não sabiam falar inglês e que uma delas era parente de 

seu chefe. O favorecimento de familiares para preenchimento de vagas pode ferir o 

direito de outras pessoas concorrerem ao processo de forma igualitária. Mais grave 

ainda se a vaga for para cargos mais altos dentro da empresa, pois pode-se contratar 

um pessoa sem competência para o cargo, pela simples relação de parentesco que 

ela possui com alguém influente na organização Bohlander (2005). 

 A recomendação de pessoas para preenchimento de determinada vaga pode 

acontecer e é uma das formas de recrutamento de candidatos (BOHLANDER, 2005). 

Não devendo ser confundida com o nepotismo ou qualquer forma de protecionismo, 

prática que deve ser totalmente afastada dos processos seletivos das empresas. 

 A falta de feedback aos candidatos depois que participam de um processo 

seletivo também é uma conduta antiética dos selecionadores. A ausência de retorno 

cria expectativa e ansiedade no candidato que almeja a vaga de emprego. Além disso, 

a pessoa nunca vai saber em quais quesitos melhorar para conseguir ter um bom 

desempenho num próximo processo seletivo. O entrevistado 5 afirmou que os hotéis 
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H, J e G nunca deram o resultado sobre suas entrevistas, apenas afirmaram que 

entrariam em contato. 

 Um ponto delicado que pode beirar o preconceito e a invasão de privacidade é 

o conteúdo das perguntas feitas pelo selecionador aos candidatos no momento das 

entrevistas (MARRAS, 2009). 

Algumas perguntas feitas às pessoas que participaram desta pesquisa foram 

de cunho extremamente pessoal e invasivo que não deveriam ser realizadas, 

justamente por não terem relação com o trabalho que será executado.  

 Perguntas do tipo: Você gosta de receber pessoas em casa? Você tem muitos 

amigos? Você mora com seus pais? Você tem namorada? Você pretende ter filhos? 

Se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria? Várias dessas perguntas, 

além de representarem certa invasão de privacidade, como discutido anteriormente, 

são questões antiéticas, pois nada influem na competência do candidato.  

Além das perguntas invasivas, citadas como desnecessárias e 

constrangedoras por Marras (2009), o autor também aponta como conduta antiética 

fazer com que os candidatos esperem por horas para serem atendidos nos processos 

seletivos. Neste sentido, o Entrevistado 1 afirmou, que ao comparecer para ser 

entrevistada pelo hotel A, permaneceu mais de uma hora e meia aguardando para ser 

chamada, pois o gerente da recepção estava ocupado. No dia seguinte foi convocada 

para uma entrevista com o gerente geral e ficou, novamente, mais de duas horas 

aguardando ser atendida. 

 As condutas dos profissionais que venham a realizar um recrutamento e 

seleção de pessoas, não importa o cargo que ocupem deverão ser pautadas na ética 

profissional e deve ser livre de qualquer tipo de preconceito e discriminação, 

respeitando os indivíduos e não invadindo sua vida privada. Com isto, a empresa evita 

constrangimentos, ilegalidades, diferenciação entre os concorrentes e o processo 

seletivo cumprirá seu principal objetivo que é trazer um novo talento para suprir uma 

vaga que venha surgir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo sobre preconceito, discriminação e invasão de privacidade 

nos processos de recrutamento e seleção em meios de hospedagem cumpriu seu 

papel ao conseguir identificar pessoas que sofreram ou presenciaram atitudes fora 

dos padrões desejáveis para um processo de um recrutamento e seleção. 
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 Para conseguir alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com pessoas que atuam ou atuaram 

em diversos cargos de hotéis de diferentes categorias. 

 Pôde ser constatado por meio das entrevistas que o preconceito, a 

discriminação e a invasão de privacidade está presente explicitamente nos processos 

seletivos e, na maioria das vezes, manifesta-se de forma sutil, de modo que o 

candidato não se sente constrangido, sob pena da empresa arcar com as sanções 

previstas nas leis vigentes que protegem os direitos dos cidadãos. 

 Através do estudo do referencial teórico e com a experiência relatada pelos 

entrevistados na análise da pesquisa empírica, os leitores poderão identificar atitudes 

ou questionamentos feitos pelos selecionadores que venham a adentrar sua vida 

pessoal e que poderão acarretar na desclassificação em um processo seletivo.  

 A dificuldade mais relatada pelos entrevistados foi a aceitação e adequação, 

por parte do empregador, de suas diferenças. Verificou-se que a conquista da vaga 

desejada e a ascensão profissional, algumas vezes, não foi possível por conta do 

preconceito de selecionadores e superiores hierárquicos, principalmente com relação 

aos padrões estéticos exigidos. As pessoas obesas, negras e deficientes, ou seja, 

grupos minoritários são os que mais sofrem com essas práticas antiéticas. 

Apesar desses relatos, acredita-se que este cenário tende a se modificar com 

o passar dos anos. E já está se modificando, pois muitos grupos minoritários tem 

lutado pelos seus direitos, de modo a conquistar mais espaço e aceitação na 

sociedade. Em razão disso, organizações engajadas com ações socialmente 

responsáveis tem investido no que os autores denominam de gestão da diversidade. 

Para Fleury (2000), este tipo de gestão está voltada a abarcar um mix de identidades 

diferentes, seja pela crença religiosa, pela raça, pela orientação sexual, gênero, etc., 

não criando distinção entre os colaboradores. 

Finalmente, com relação às dificuldades encontradas na elaboração deste 

artigo científico, a principal foi que, no primeiro momento, a pesquisa de campo seria 

realizada por meio de um grupo focal. Sendo que as pessoas selecionadas para 

participação tinham rotinas distintas de trabalho, optou-se por adotar a técnica de 

entrevista semiestruturada, já que assim, a coleta dos dados poderia ser feita em 

diversos dias e horários. 
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Outro entrave para elaboração da pesquisa de campo foi o local em que 

pudesse ser gravada a entrevista para posterior análise e transcrição. Dificilmente 

havia um local silencioso e calmo para a gravação ser feita sem interrupções. 

Finalmente o questionamento a ser feito é o seguinte: Será que realmente os 

hóspedes se importam mais com os aspectos físicos dos funcionários ou em serem 

bem recebidos e acolhidos enquanto estão longe do conforto de seus lares? 

 Tal pergunta suscita pesquisas futuras, no sentido de compreender até que 

ponto a aparência, pensando em padrões estéticos impostos pelas empresas, é capaz 

de impactar na imagem do negócio. Esta talvez seja uma discussão que envolva mais 

o campo do Marketing, especialmente a área de Comportamento do Consumidor. 

Contudo, ressalta-se que na hospitalidade nenhum aspecto físico, visto como 

diferente, interfere na gentileza e cordialidade de tratamento de qualquer ser humano. 
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