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RESUMO 

o propósito deste estudo é o de analisar criticamente o serviço de hotelaria em relação à 

formação e às habilidades dos profissionais da área, especialmente gerentes e empregados da 

linha de frente, para atender a expectativas presentes e futuras de clientes multiculturais, 

visando à competitividade. 

Uma breve retrospectiva histórica situa a experiência brasileira nesse servIço em 

expansão e sofisticação crescentes no país e no mundo globalizado e apresenta as 

características de cada unidade hoteleira estudada. No cenário de hotelaria, comunicação e 

idiomas são fatores centrais, gerando impactos recíprocos entre os envolvidos. 

O estudo identifica propostas e iniciativas de treinamento dessa natureza entre os 

gerentes entrevistados e avalia as possibilidades para competência intercultural. Uma 

visitação a autores estudiosos em cultura, cultura brasileira, cultura organizacional, 

comunicação organizacional, linguagem, idiomas e diferenças culturais no gerenciamento 

compôs o referencial teórico. A metodologia empregada foi primordialmente qualitativa, 

buscando percepções dos gerentes e suas implicações para a gestão das diferenças culturais. Essa 

foi complementada com uma análise de dados quantitativos, com o objetivo de dar maior 

consistência à leitura da realidade multicultural da hotelaria. 

Diante de indícios de atenção ao fator cultura para competitividade, as conclusões 

apontaram para a necessidade de melhorar o entendimento conceitual de cultura, sistematizar e 

ampliar conteúdos de treinamento multicultural, incluir a linha de frente mais ampla e 

freqüentemente nesses programas, cobrindo idiomas. 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to make a criticaI analysis of hotel service in relation to 

the training and skills of professionals in the area, especially managers and front-line 

employees, to meet the present and future expectations of the cultural clients, with the aim of 

being more competitive. 

A brief retrospective history describes the Brazilian experience in this expanding and 

ever more sophisticated service in Brazil and the globalized world. It presents the 

characteristics of each hotel, which was studied. In the hotel scenario, communication and 

languages are central factors generating reciprocal impacts among those involved. 

The study identifies proposals and training initiatives among the managers who were 

interviewed and evaluates the possibilities for intercultural competence. A visit to authors 

who study culture, Brazilian culture, organizational culture, organizational communication, 

languages and cultural differences in management make up the theoretical references. The 

methodology employed was primarily qualitative researching the managers' perceptions and 

the implications in the handling of cultural differences. This was complemented by an 

analysis of quantitative data, with the aim of giving better consistency to the understanding of 

the multicultural reality of hotels. 

Considering the importance of the culture factor for competitiveness, the conclusion 

points the following necessities to improve the conceptual knowledge of culture, to systemize 

and expand the content of multicultural training, to include the broader front-line and 

frequently to cover languages. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Problemática 

1.1.1. Contextualização do Problema 

A indústria hoteleira no Brasil desenvolveu-se muito na última década e, à medida que 

surgiram novos estabelecimentos hoteleiros, recepcionando, nessas unidades, diversos tipos 

de turistas que compuseram o cenário atual - religioso, cultural, recreativo, esportivo, 

executivo, ecológico, social, o turista de eventos, de saúde -, foi possível supor que a vida 

profissional e humana das pessoas que exerciam o gerenciamento desses serviços estivesse 

sendo cada vez mais afetada por expectativas de clientes culturalmente muito diferentes delas. 

Em um país com as dimensões territoriais do Brasil, com distinções regionais das mais 

diversas naturezas, somadas às diferenças locais, nas quais a própria cidade do Rio de Janeiro 

serve como exemplo, se for observada a linha imaginária que separa os habitantes das zonas 

Norte e Sul -, as diversas subculturas também precisam ser consideradas, porque essas 

peculiaridades ficam expostas a clientes internacionais, tornando o quadro bastante complexo. 

As pessoas diferentes são tanto clientes externos, quanto internos, que podem gerar 

choques culturais em seus colaboradores na gestão ou sofrer impactos das distintas culturas 

dos clientes internacionais e, ainda, do cliente nacional, podendo, em qualquer dessas 

situações, desorientar as pessoas. 

Neste ponto é importante salientar estudos interculturais que propõem a divisão do 

conhecimento em duas dimensões: tácito, que é o conhecimento intuitivo, baseado nas 

culturas locais; e objetivo, comumente chamado de conhecimento universal, em que as partes 

assumiriam identidade e interesse comuns entre o "eu" e o "outro", entre o observador e o 

observado. 

o conhecimento acontece pela ligação contínua entre o tácito e o objetivo. Sendo 

assim, as pessoas que têm vivências interculturais devem fazer uso de seus conhecimentos das 

culturas locais, não os reduzindo ao geral. Pelo contrário, devem fazer uso deles para reforçar 

seus conhecimentos universais e manter interesses comuns sobre o que eles próprios 

observam, somando às questões multiculturais que são observadas. Esse conhecimento 

enriqueceria a vida das pessoas, orientando-as em direção ao que Ortiz chama de 
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mundialização da cultura, isto é, não perder a singularidade enquanto conVIver 

harmonicamente com os diferentes em aprendizado mútuo (Fraga, 1998: p. 116). 

No ambiente da hotelaria, onde circulam pessoas de diferentes estados, regiões 

brasileiras e nacionalidades diversas, o conhecimento dos costumes ao se socializar, da 

maneira de se vestir, dos hábitos alimentares, das necessidades e preferências dessa clientela 

multi cultural precisa ser ampliado e aprofundado permanentemente, a fim de atender às 

expectativas do usuário dos serviços e à competitividade da organização. O empenho dos 

empregados na busca de habilidades e de sensibilidade intercultural precisa ser respeitado e 

valorizado pelo gerente e pela alta administração dessas organizações. A linha de frente é a 

primeira imagem concreta do hotel com a qual o cliente tem contato. Conseqüentemente, 

desempenha um papel fundamental, representando a primeira possibilidade de conquista de 

confiabilidade de qualquer unidade hoteleira em qualquer lugar do mundo. 

A sofisticação dos transportes e o suporte tecnológico a informações motivam a 

movimentação de um número crescente de pessoas pelo globo e, como o Brasil não é exceção, 

a evolução da rede hoteleira no país vem sofrendo um forte impacto e mudanças que agregam 

a presença de características culturais cada vez mais diversas, incluindo idiomas raramente 

ouvidos nas décadas anteriores, hoje falados pelos clientes. 

Não é possível falar em cultura sem abordar a questão dos idiomas, porque língua, 

linguagens, são expressões culturais fundamentais. 

A definição de idioma expressa por Ferdinand de Saussure (1857 -1913) continua atual 

e oportuna para a reflexão sobre os desafios e papéis da indústria hoteleira: o idioma é um 

fenômeno cultural que gera significado por meio de um sistema de relações, produzindo uma 

cadeia de similaridades e diferenças. 

O que se apreende da definição desse autor é que a questão do idioma - pelo fato de 

ser complexa - poderá não ser suficientemente compreendida quanto às suas implicações no 

trabalho em hotelaria pelos gerentes responsáveis pela implementação da comunicação e do 

relacionamento humano na ambiência multicultural. A diversidade de idiomas traz, para o 

relacionamento humano e profissional, uma gama imensa de desafios culturais e emocionais 

que, certamente, afetam os envolvidos na prestação de serviços de maneiras até inusitadas. Os 

desafios envolvem habilidades para lidar com conceitos e linguagem fluente em idiomas 

estrangeiros - exigindo conhecimento não somente de seus significados "dicionarizados", 
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como diria Vigotski (1996: 125), esclarecendo que "é apenas uma das zonas do sentido, a 

mais estável e precisa - mas também, significados que a cultura e as diferenças individuais 

vão agregando às palavras." "Uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; 

em contextos diferentes, altera o seu sentido" afirma aquele autor, por essa razão, 

demandando competência para interpretá-lo culturalmente, além de solicitar condições 

emOCIOnaIS para manter a auto-estima elevada diante dos desafios decorrentes da 

interpretação. 

O referencial teórico desta pesquisa favoreceu a busca da compreensão do que é 

cultura, do que é apresentado como cultura brasileira, do que se entende por cultura 

organizacional, interculturalidade, linguagem e implicações do uso de idiomas estrangeiros, 

em busca de respostas para uma gestão aberta às necessidades de treinar e desenvolver 

pessoas nas organizações hoteleiras da atualidade. 

Os tópicos comentados sobre a problemática hoteleira, enfatizando questões culturais, 

incluindo idiomas, apareceram na primeira fase da pesquisa exploratória que viabilizou a 

formulação deste projeto, ainda recebido como "uma novidade" no contexto brasileiro. 

Porém, a possibilidade e a necessidade do desenvolvimento da indústria turística no país 

tornaram essa abordagem não somente oportuna, mas urgente, devido ao ritmo acelerado da 

vida dos executivos, do encurtamento das distâncias no mundo, somado ao fenômeno 

econômico da globalização, ativando os negócios, apesar das exclusões. 

Este estudo analisou o cenário de relacionamento intercultural atual em hotelaria, 

enfatizando comunicação e idiomas, para enfocar a necessidade de conhecimento das 

implicações culturais na indústria hoteleira, bem como o grau de autoconhecimento dos 

gerentes dessa atividade de serviços, quanto às possibilidades de cada um, referentes à 

formação e às competências para lidar com essa problemática. Além disso, a disposição da 

alta administração - na liberação de recursos para que as gerências não somente propusessem, 

mas concretizassem programas de treinamento e desenvolvimento intercultural direcionados 

aos seus recursos humanos - foi observada, discutida e analisada criticamente. Essa prática 

favoreceu considerações e algumas conclusões sobre as possibilidades de competitividade 

desta indústria no Rio de Janeiro, a partir da realidade estudada. 

Com a aceleração das mudanças nesta onda da globalização, encurtando distâncias 

físicas ou virtuais, a comunicação e o relacionamento intercultural passaram a ser tanto 
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necessidade quanto fonte de problemas rotineiros. Necessidade, devido à significância destes 

dois processos nos serviços internacionalizados; problema, pela precariedade das condições 

para lidar com diferenças, tanto relacionais quanto da comunicação humana, nessa 

desafiadora atividade de prestação de serviços, em que a exigência dos clientes estrangeiros é, 

em geral, elevada e redobrada em hotéis da categoria cinco estrelas. 

O reconhecimento de que se deve suprir essas necessidades começa a ser considerado 

urgente, passando a ser fundamental à permanência de qualquer unidade hoteleira no 

mercado. 

1.1.2. Formulação do Problema 

A busca pela competitividade nos servIços de hotelaria nesta era global passa pelo 

entendimento de questões relacionadas à interculturalidade, devido ao desafio no atendimento 

a expectativas de clientes com diferenças culturais por vezes gritantes, exigindo - além das 

competências tradicionais em hotelaria - competência intercultural. 

Este estudo enfocou o seguinte problema e respondeu às questões intermediárias 

necessárias a sua clarificação: As preocupações e iniciativas dos gerentes das unidades 

hoteleiras enfocadas, em relação à competência intercultural, somadas ao grau de 

receptividade da alta administração dessas organizações aos apelos gerenciais nessa direção 

oferecem possibilidades para atrair e despertar a confiabilidade da clientela nacional e 

internacional? 

1.1.3. Objetivos 

1.1.3.1. Objetivo Final 

Apreender e explicitar tanto as percepções e as iniciativas dos gerentes em relação à 

competência intercultural dos empregados quanto ao grau de receptividade da alta 

administração das unidades hoteleiras enfocadas, diante das propostas gerenciais decorrentes, 

visando ao treinamento e ao desenvolvimento nesta direção, incluindo idiomas, em busca de 

competitividade. 

1.1.3.2. Objetivos Intermediários 

a) Analisar criticamente o atual cenário dos serviços de hotelaria quanto à educação e 

ao treinamento em comunicação e ao relacionamento humano para atender à 

clientela externa e favorecer a auto-estima dos empregados; 
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b) Identificar os possíveis impactos de conflitos gerados por diferenças culturais 

sobre o "turnover"; 

c) Explicitar qual a freqüência de aceitação das propostas gerenciais para treinamento 

intercultural pela alta administração em comparação com propostas de treinamento 

técnic%peracional; 

d) Verificar quais os indícios de possível sucesso das unidades hoteleiras 

relacionados com a competência intercultural no atendimento à clientela nacional e 

internacional; 

e) Descobrir em que categorias se concentram os graus maIS elevados de 

receptividade da alta administração para treinamentos sobre cultura e sobre 

comunicação/idiomas, a saber: recepção, restaurante, governança, gerência geral? 

1.1.4. Suposições 

a) Existência de um setor na gerência hoteleira que interaja com os funcionários no 

sentido de alertá-los sobre implicações de diferenças culturais e subculturais; 

b) Vivência intercultural dos gerentes da rede hoteleira; 

c) Existência de um choque cultural no relacionamento entre funcionários e clientes; 

d) Inexistência de perda da identidade cultural entre os funcionários para lidar com 

seus clientes; 

1.1.5. Delimitação do Estudo 

Geográfica - O estudo foi delimitado pela região sudeste brasileira, mais precisamente 

pela cidade do Rio de Janeiro, devido à grande concentração hoteleira, ao elevado movimento 

de uma clientela internacional e de outras regiões do país, ao porte dos hotéis do município e 

ao movimento hoteleiro permanente de visitantes, em qualquer período do ano, na capital do 

estado. 

Unidades que foram objeto da pesquisa de campo - O estudo foi delimitado pelas 

seguintes unidades hoteleiras do município do Rio de Janeiro: Caesar Park Ipanema Hotel, 

Hotel Copacabana Palace, Hotel Luxor Continental, Rio Othon Palace e Hotel Sofitel Rio. 

Temporal - A pesquisa de campo sobre as percepções, sugestões e iniciativas 

direcionadas à educação e ao treinamento intercultural, à comunicação, aos idiomas e suas 

implicações cobriu o período entre 2000 e 2002. 



1.1.6. Relevância do Estudo 

A etapa preliminar da pesquisa exploratória revelou que, em algumas unidades 

hoteleiras, o reconhecimento das implicações das diferenças culturais para o sucesso dos 

serviços hoteleiros, até a década de 80, existia apenas como um sentimento isolado de alguns 

administradores mais sensíveis às expectativas humanas. 

Logo, até aquele período, pouco podia ser analisado no sentido da cultura devido a 

variáveis presentes no ambiente turístico e hoteleiro brasileiro, tais como: a quase total 

inexistência de discussões e de reflexão sobre as implicações da globalização para as práticas 

de gestão intercultural, a escassez de estudos estatísticos sobre o setor que, de alguma forma, 

estimulasse a reflexão sobre a questão cultural, e a atitude ainda pouco alerta do setor quanto 

à questões de competitividade relacionada à cultura como estratégia de competitividade. 

Não havia também cursos e treinamentos para funcionários da área com abordagem 

nas questões culturais inerentes a essa natureza de serviços, tais como: diferenças culturais e 

expectativas dos clientes sobre todo o processo de atendimento ou atitudes e valores 

relacionados ao atendimento de clientela internacional ou das subculturas nacionais. Além 

disso, em raros casos o estudo de idiomas no setor era sistemático. 

Atualmente, as redes internacionais com unidades localizadas no Rio de Janeiro já 

começam a enfrentar o desafio de treinamentos dessa natureza, alguns de forma ainda tímida e 

outras mais estruturada e regularmente. Nas redes nacionais, porém, percebe-se que ainda 

carecem de uma conscientização sobre esta possibilidade de competitividade. 

Neste panorama, o estudo torna-se relevante para a indústria hoteleira, na medida em 

que poderá estimular seus gerentes a discutirem as questões de solução urgente, 

compreendendo a complexidade das diferenças culturais de seus clientes e refletindo sobre a 

significância da inclusão do tema nas propostas de treinamento para seus empregados. 

Além disso, o estudo pode oferecer aos gerentes do setor e à alta administração das 

organizações hoteleiras informações atualizadas sobre percepções de profissionais e 

pesquisadores da área em relação ao problema enfocado, a partir de idéias, exemplos de 

soluções propostas ou em andamento, visando a melhorar suas condições de competitividade, 

com base na cultura e no estudo de idiomas e linguagens. 
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Além disso, as universidades e o setor educacional em geral, ao oferecerem programas 

na área de conhecimento em turismo e hotelaria, poderão alertar-se quanto à lacuna a ser 

preenchida. 

A vivência de longos anos do autor deste estudo como usuário regular do setor, devido 

a obrigações profissionais, possibilitou perceber uma certa tendência da sociedade atual em 

apresentar expectativas de que o "outro" deva conhecer tudo sobre suas peculiaridades e 

preferências nos serviços que demanda. 

Por estas razões, os funcionários da rede hoteleira estão expostos a essas expectativas 

desafiadoras, em provável contraste com seus, possivelmente, precários conhecimentos sobre 

diferenças interculturais e proficiência em idiomas estrangeiros, prejudicando o bom 

atendimento aos seus clientes, quando todos desejam sentir-se compreendidos. Neste ponto, é 

importante não esquecer as diferenças subculturais dos funcionários brasileiros entre si, 

devido à extensão territorial do país e de distinções regionais consideráveis, o que torna a 

questão ainda mais complexa. 

Na possibilidade de alertar os setores citados sobre a relação da cultura com a 

competitividade do setor, na atualidade, concentrou-se a maior significância deste estudo. 
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2. O SETOR DA INDÚSTRIA HOTELEIRA NO BRASIL 

2.1. Breve histórico da Indústria Hoteleira no Brasil 

A partir de uma breve retrospectiva histórica, este estudo situou o serviço de hotelaria 

em expansão e sofisticação crescentes no país. 

Com o estímulo de autores que se lançaram a pesquisar a história da indústria hoteleira 

no Brasil, Luiz Claúdio de Menescal Campos organizou um resumo histórico sobre esse 

assunto considerando, inicialmente, o Brasil como um país muito jovem e, segundo o autor 

(1998: 81), "nossa tradição em hospedagem foi baseada em modelos europeus e, 

posteriormente, norte-americanos". 

No que se refere aos primeiros grandes hotéis brasileiros, o autor revela que eles foram 

erguidos por imigrantes, que viam na nova terra boas possibilidades de sucesso. No começo, 

quase toda a estrutura desses hotéis era importada, pois o Brasil - por ser um país ainda não 

industrializado - tinha que comprar no exterior os materiais que não fabricava: telhas, 

azulejos, cerâmicas, móveis e roupas de cama e mesa, dentre outros. 

Em acréscimo a esse estudo, entretanto, Maria Lúcia David de Sanson (1998: 59) 

descreve: 

"foi na cidade do Rio de Janeiro que surgiu o primeiro hotel, o Gran Hotel des Princes, 
localizado no número 8 da praça entre as Ruas Carioca e Sete de Setembro e a referência mais 
antiga data de 1865. Conforme anlÍncio, este hotel era famoso pela cozinha francesa, 
rivalizando com o Grande Hotel de Santa Teresa pela qualidade e abundância dos pratos 
fornecidos e pelos altos preços cobrados". 

Segundo o autor, o hotel ficou também famoso por hospedar personalidades, além dos 

clientes comuns. A mistura de hóspedes do Hotel des Princes, portanto, combinava com a 

mistura de pessoas para quem o movimento noturno da praça era comum, com grupos 

marginalizados pela sociedade, ou de frequentadores dos teatros. 

Para Luíz Campos (1998: 81), "a hotelaria brasileira começou a crescer desde meados 

do século XIX, quando muitas das capitais e cidades principais de nosso país ganharam 

grandes e elegantes hotéis". Entretanto, acrescenta o autor, "a expansão da atividade hoteleira 

só foi intensificada depois da II Guerra Mundial, e hoje está em níveis bem próximos dos 

vigentes na hotelaria internacional. A par disso, em muitos casos, as peculiaridades regionais 

têm sido preservadas". 
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o referido autor considerou também um forte argumento dessa expansão hoteleira no 

Brasil, afirmando que, no final dos anos 60, foram criadas superintendências de 

desenvolvimento nas várias regiões do Brasil, com a função de analisar projetos industriais 

que garantissem a criação de empregos e o desenvolvimento local. 

Nessa direção, Campos (1998: 84) resumiu alguns exemplos desta expansão: 

a) A expansão da rede de hotéis Othon, a maior do país, que construiu três hotéis 

cinco estrelas no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais; adquiriram um três estrelas 

em Alagoas e passaram a administrar mais dois hotéis em Fortaleza e Recife; 

b) A rede Luxor, segunda maior do país à época, remodelou e ampliou suas unidades 

no Rio de Janeiro. Além disso, instalou e assumiu a administração do único hotel 

histórico cinco estrelas do Brasil, em Salvador, Bahia. 

c) A empresa Varig fundou sua subsidiária Tropical, com hotéis em Manaus, 

Salvador, Foz do Iguaçu e Santarém. 

d) As grandes redes internacionais instalaram seus hotéis no Brasil, sendo os mais 

representativos: Hilton, em São Paulo; Sheraton, no Rio de Janeiro e Méridien, em 

Salvador e Rio de Janeiro. 

e) Atualmente, além dos hotéis de turismo, destacam-se os chamados resort, os 

hotéis-fazenda, os de estâncias hidrominerais e os hotéis ecológicos. 

É importante salientar aqui o papel da indústria hoteleira como, simultaneamente, 

disseminadora e articuladora de culturas e subculturas, no país e no mundo. A expansão citada 

certamente aproximou diferentes regiões, empresas, personalidades, pessoas comuns, 

contribuindo para trocas produtivas que vão desde sonhos até a realidade concreta dos 

negócios. Esse movimento pode ser chamado de interculturalidade. 

O pesquisador esteve em busca de acesso a acervos durante a segunda fase da pesquisa 

de campo, na expectativa de que houvesse documentos que pudessem enriquecer o estudo 

proposto. 

Foi inevitável recorrer ao autor Ricardo Boechat, extensa e intensamente, neste estudo, 

devido à riqueza de conteúdo, a consistência da reflexão e à habilidade das narrativas que 
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reportam o leitor a diversas épocas que incluem, na história do Brasil, a história do 

Copacabana Palace I
. 

o maior acervo histórico da hotelaria do Rio de Janeiro foi pesquisado no Hotel 

Copacabana Palace que, no inverno de 1923, abriu suas portas pela primeira vez. A paisagem 

diante de suas varandas, conforme cita Boechat (1998: 22), "era dominada pelo mar azul e 

luminoso e pela imensidão branca e imaculada da areia da praia de Copacabana". 

N o ano de 1922, durante as comemorações do centenário da Independência, o então 

Presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, procurou tornar o país conhecido e respeitado 

internacionalmente. Um de seus propósitos era buscar aliados com condições de erguer, na 

mais bela praia da capital da República, um hotel sem similar na América do Sul, capaz de 

consagrar-se pela sofisticação dos serviços e pela beleza da localização, conforme descrito por 

Boechat. 

Para que o plano do Presidente Epitácio Pessoa pudesse ser levado adiante, Boechat 

diz: "Epitácio resolveu submeter o projeto a Otávio Guinle dono do Hotel Palace, no Rio e 

arrendatário do Hotel Esplanada, em São Paulo, os mais luxuosos estabelecimentos de suas 

respectivas cidades". 

Buscando ilustrar a trajetória pessoal e empresarial de Otávio Guinle, aquele autor 

revela cinco cenários que marcaram a sua exitosa carreira: 

a) "a escolha de Otávio Guinle para a construção do primeiro hotel de Copacabana não foi 
acidental. Sua família era a mais rica do país, graças ao império fundado pelo pai, 
Eduardo Palassin Guinle, gaúcho de origem francesa que, em 1886, venceu a concorrência 
para construir e explorar por cem anos o porto de Santos. Estimada em 2 bilhões de 
dólares, a fortuna deixada por Eduardo Guinle após a morte, ocorrida em 1912, não 
chegou a ser dividida entre todos os herdeiros. A viúva, Guilhermina, ficou com metade. 
Dos sete filhos (cinco homens e duas mulheres), Otávio foi o único a não receber um 
quinhão. Eduardo o deserdara havia cinco anos, castigando-o por ter desposado em New 
York, sem a autori::.ação paterna, uma modesta enfermeira americana". 

b) "as agruras dessa punição foram amenizadas pela generosidade materna, em especial 
depois que Otávio Guinle desfez o contestado casamento. Dona Guilherminafinanciou com 
recursos próprios boa parte da construção do empreendimento idealizado pelo filho. Este, 
apaixonado por hotelaria, abraçou com entusiasmo a missão de construir o Hotel 
Copacabana Palace, projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire que se inspirou nas 
fachadas dos hotéis franceses Negresco e Carlton, grandes estabelecimentos da Côte 
d'Azur". 

1 Um estudo sobre hotelaria no Brasil. em especial no Rio de Janeiro. estaria insuficiente se deixasse de abordar o nascimento e o percurso histórico do Hotel Copacabana 

Palace. o quaL para ser realizado. necessita de uma incursão no acervo documental dessa organização. Além disso. a leitura de Ricardo Boechat é indispensável à 

consistência de estudos nesse ambiente hoteleiro pelo fato de seu livro ter sido gerado a partir de todo o acervo documental disjX)nível atualmente na organização citada. 
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c) "durante quase meio século à frente do Copacabana Palace, Otávio o dirigiu de maneira 
pessoal, rígida e discreta. As normas que implantou refletiam um temeperamento 
aristocrático, a busca constante do requinte e da qualidade e a visão de que o hotel deveria 
ser não apenas uma casa de hospedagem, mas também um ambiente sofisticado de lazer e 
diversão. Sem ter sido paternalista, Otávio conquistou a fidelidade, o respeito e até a 
veneração dos empreF,ados, muitos dos quais o acompanharam durante décadas, onde a 
rotatividade de mão-de-ohra era muito baixa". Em decorrência desta narrativa percebe-se 
que, embora o tradicionalismo reinante na sociedade empresarial da época, o estilo do 
empresário Guinle o consagrou como administrador dedicado, solidário e partidário do 
respeito recíproco, patrão, empregado, isto é, entre clientes internos e externos. 

d) "Otávio fazia duas rondas diárias por todas as instalações do hotel, atentando para 
detalhes como a limpeza dos corrimâos ou o brilho dos botões dourados dos uniformes dos 
funcionários, exigindo que estivessem sempre polidos. Era comum vê-lo passar os dedos 
sobre os móveis, em busca de vestígios de poeira, ou agachar-se para recolher sujeirinhas 
debaixo dos tapetes. Nada escapava a seu olhar crítico". 

e) "Otávio tinha muito respeito ao público que frequentava a casa de espetáculos do hotel, 
entretanto, este respeito não implicava concessões à platéia. Apesar do calor carioca, o 
dono do Copacabana Palace jamais permitiu a entrada de cavalheiros sem paletó e 
gravata em sua sala de espetáculos, mostrando-se irredutível em face dos incontáveis 
apelos de produtores". 

Dentro da linha em que o recurso mais valioso da administração deveria ser o Código 

de Ética do Hotel Copacabana Palace, chamado O Código de Empregados, Otávio Guinle o 

elaborou conforme cita Boechat (1998: 34), 

"logo após a inauguraçâo do hotel, tornou-se um símbolo de sua época e permanece em viF,or 
até hoje. Entre outras coisas, condena a impertinência no olhar, atitudes, palavras e gestos, a 
inatividade nas horas mais necessárias ao serviço, a indiscrição, a curiosidade, o interesse 
excessivo visando simplesmente ao proveito monetário, a vaidade, a negligência na 
indumentária e no asseio pessoal". 

Recorrendo a alguns documentos históricos para ilustrar o funcionamento inicial do 

hotel, Boechat (1998) contribuiu com os seguintes dados: 

a) "o hotel começou a funcionar com poucos hóspedes e mesmo privado do cassino, que o 
governo proibira ainda durante as obras, o Copacabana Palace oferecia uma sala de 
espetáculos, dois restaurantes e seis salões. Para servir 230 apartamentos, havia mais de 
mil funcionários próprios, contingente incomum até 110S grandes hotéis da Europa". 

b) "os espaços eram F,enerosos, e a decoração, importada: lustres checos, mobiliário sueco, 
tapetes ingleses, cristais Baccarat e porcelanas Limoges. Passados 75 anos, muitos desses 
objetos continuam no lugar original e em pleno uso, como se a enfatizar o apego do 
Copacabana Palace à tradição". 

c) "compareceram ao baile de inauguração todas as figuras ilustres da República e da 
sociedade, mas o assunto da noite foi a dançarina francesa Mistinguett que frustrou os 
presentes ao não exibir suas belas pernas, seguradas em J milhão de francos". 

Em busca de outros fatos históricos que registrassem a presença de celebridades, tais 

como chefes de governo, reis e rainhas, líderes políticos, estrelas e astros de cinema, músicos 

famosos e desportistas consagrados, o autor destaca que, "embora desaparecido entre 1946 e 

1965, o livro de ouro do Copacabana Palace é uma verdadeira relíquia que, desde a década de 

20, registra incontáveis manifestações de júbilo". 
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Nele, entre tantos registros, o referido autor destaca um momento relevante da história 

deste hotel: 

"no mo\'imentado ano de 1930, o Rio de janeiro assistiria aos primeiros concursos de Miss 
Brasil e Miss Universo que se realizaram no país, As candidatas cruzavam a cidade em carro 
aberto para em seguida desfilar no terraço do Copacabana Palace onde naquele ano o cetro e a 
coroa de rainha da beleza mundial acabaram conquistados pela gaúcha Yolanda Pereira. Desde 
então os concursos de beleza se tornaram conhecidos e o hotel se tornou famoso por organizá
los", 

Conforme alguns documentos, em 1938, com seu cassino (apesar de ter sido alugado a 

terceiros, pois Otávio Guinle jamais quis explorá-lo diretamente), e vivendo uma década de 

muita prosperidade e diversificação de suas atrações, o hotel decidiu abrir o Golden Room, 

considerada a primeira grande casa de espetáculos de Copacabana. Ali se apresentaram 

famosos artistas da Europa, dos Estados Unidos e da América do Sul. Alguns destes 

personagens foram os seguintes: Yves Montand, Dione Warwick, Josephine Baker, EUa 

Fitzgerald, Marlene Dietrich, Lucho Gatica, Edith Piaf, Sarita Montiel, Tonny Bennett e 

incontáveis brasileiros. 

Nessa direção, em 1965, conforme Boechat (1998: 62), "O Golden Room exibiu o 

show Rio de 400 janeiros. O musical, inspirado pelo quarto centenário de fundação da cidade, 

foi considerado pela crítica um dos mais luxuosos de todos os tempos". 

O desaparecimento do Golden Room aconteceu em 1970, por absoluta falta de 

público. Assim sendo, a era dos espetáculos luxuosos e sofisticados do teatro musicado 

chegava ao seu fim. O Goldem Room reabriu suas portas no início dos anos 80, arrendado 

pelo empresário brasileiro Ricardo Amaral. 

O carnaval, por ter sido sempre uma das fontes culturais do Brasil, marcou época no 

Copacabana Palace. Conforme relata Boechat (1998: 114), 

"Em 1933, para participar do 'Baile à moda do Primeiro Império', a sociedade carioca mandou 
confeccionar na Europa trajes de época tão suntuosos quanto os usados na corte napoleônica. 
Até 1973, quando foi interrompido, o baile do Copa dividiu com o do Municipal a condição de 
mais concorrido e elegante do Brasil", 

A arte e a elegância também estiveram presentes nos anos dourados do Hotel. O autor 

relata que, a partir de 1949, o hotel passou a contar também com o Teatro Copacabana, sala 

em estilo Luis XVI onde, durante 25 anos, haviam prevalecido as trupes de outros países. 

Em face disso, destaca Boechat (1998), 

"O Teatro Copacabana se notabilizou por acolher peças nacionais inéditas, num mercado ainda 
dominado por companhias estrangeiras e autores europeus. O teatro, com lotação de quinhentos 
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lugares tinha poltronas estofadas de couro verde, paredes revestidas de madeira clara e piso de 
mármore ". 

Para o autor, a elegância dos funcionários e da platéia podia ser resumida conforme 

sua citação: 

"À entrada, esperava-se o início do programa bebendo no bar requintado ou olhando as vitrines 
onde se expunham os últimos lançamentos de joalheiros e estilistas. Funcionários de luvas 
brancas e uniformes impecáveis recolhiam os ingressos, conduziam o público aos lugares 
marcados e cuidavam da chapelaria. Graças ao ar refrigerado, conforto inédito nos teatros 
cariocas, as senhoras podiam desfilar com seus casacos de pele, normalmente guardados nos 
frigoríficos da Casa Sibéria ". 

Após O falecimento de Otávio Guinle, na década de 60, Dona Mariazinha Guinle, na 

busca de um sobreespaço para manter o hotel competitivo, reduziu à metade a estrutura 

deixada pelo marido, arcando com pesadas indenizações trabalhistas devidas aos antigos 

funcionários, aproximadamente 1400, que tinham uma participação de 10% na renda bruta do 

hotel, referentes a uma relação generosa entre eles e Otávio Guinle. De acordo com Boechat 

(1998: 144), "sua estratégia permitiu ao Copacabana Palace voltar a dar lucro, salvando-o da 

agonia financeira". 

O autor acrescenta que 

"a recuperação deu fôlego ao hotel para a partir de 70 enfrentar desafios inéditos em sua 
história. Atraídas por incentivos fiscais do governo, grandes redes internacionais iniciaram 
então a construção de uma série de modernos hotéis na Zona Sul da cidade, ampliando de forma 
dramática a concorrência no setor. Características inerentes a um prédio antigo, como a 
ausência de ar-condicionado central, eram apenas parte das carências que diminuíram a 
competitividade do já cinquentenário Copacabana Palace, um monumento de luxo típico do 
início do século. Encontrar caminhos para ajustar-se ao novo perfil do mercado, caracterizado 
por apressados executivos da era do jato, tornou-se o objetivo básico do Copacabana Palace, 
que Mariazinha Guinle sintetizava no lema "modernizar sem vulgarizar". A principal meta 
consistia em manter o hotel como referência de sofisticação e requinte sem similar na América 
do Sul, e não apenas para proveito dos hóspedes ". 

Em 1980, continuando a corrida contra o tempo para modernizar o Copacabana Palace 

e também para manter o palácio inaugurado por seu marido, Otávio Guinle, em 1923, Dona 

Mariazinha Guinle e seus dois filhos, Luiz Eduardo e José Eduardo Guinle, contrataram ao 

arquiteto Paulo Casé um projeto, que Boechat (1998: 148) assim descreve: 

"substituir o Copacabana Palace por um complexo de cinco prédios, o mais alto com 150 
metros, nos quais funcionariam dois hotéis, um pólo empresarial, lojas, centro cultural com 
teatros e cinemas, seis restaurantes e área de lazer aberta à comunidade. Entretanto, os 
cariocas tomaram a defesa do hotel, a despeito dos prejuízos que seus proprietários vinham 
acumulando. Desse modo, em 1981, diante da pressão popular, o governador Leonel ErilOla 
assinou o tombamento do Copacabana Palace, num ato endossado seis meses depois pela 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional". 

BJBU01ECA i.j.·~r~;() i U~; .;JU:: Sifv10NSEN 
RJNDACAO GETULIO VARGAS 
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Após o tombamento, continuava a falta de recursos para manter o hotel em nível de 

competitividade, e a falência do hotel foi evitada por um verdadeiro capricho, assim descrito 

por Boechat (1998: 154): 

"O empresário americano James Blair Shenvood, que já comprara o Hotel Cipriani de Veneza, 
estava decidido a montar uma rede internacional de empreendimentos caracterizados pela 
tradição e pela elegância. Até que o negócio fosse fechado, entretanto, quase três anos seriam 
consumidos em lentas discussões devido ao silêncio da senhora Mariaúnha que sempre voltava 
à antiga posição de não admitir que o hotel de seu marido trocasse de mãos. Após inúmeras 
negociações, finalmente, em 1989, a viúva Guinle vendeu ao dono da Sea Containers o controle 
acionário do Copacabana Palace. O valor da transação imobiliária rendeu à família Guinle o 
equivalente a 23 milhões de dólares". 

o autor relata ainda que, após efetuada a transição para o empresário Sherwood, o 

hotel passou por uma longa fase de reestruturação. A fachada foi restaurada, recebeu 

iluminação especial e voltou a destacar-se na paisagem noturna da Praia de Copacabana. Na 

parte interna, o Bife de Ouro foi substituído por uma filial carioca do Cipriani, entregue ao 

comando do "chef' italiano Francesco Carli. A mudança surtiu resultados e, em 1996, o 

Cipriani do Rio de Janeiro foi incluído pela revista americana Hotels entre os dez melhores 

restaurantes hoteleiros do mundo. Os investimentos continuaram e o quinto andar também foi 

alterado, ganhando um business center e apartamentos executivos. Nos demais andares, as 

reformas não implicaram modificações na planta original do hotel, que pôde, assim, 

modernizar-se sem perder suas características primordiais, como, por exemplo, a pérgula do 

hotel que conservou seu romantismo. Naquele local, foi reintroduzido entre seus serviços 

convencionais o hábito diário do chá vespertino. A nova administração teve a cautela de 

acompanhar constantemente a execução de todas as obras de reestruturação do hotel, sob 

constante orientação do Patrimônio Histórico do Ministério da Cultura. 

A volta dos bons tempos aconteceu, como cita Boechat (1998: 167), 

"graças às melhorias que recebeu a partir da venda para James Sherwood. "Nessa direção, o 
Copacabana Palace voltou a ter condições de enfrentar a concorrência surgida nos anos 70 e 
80, quando grandes cadeias internacionais e nacionais já haviam inaugurado seis hotéis cinco
estrelas no Rio de Janeiro ". 

Dentro deste raciocínio, o autor menciona que o reconhecimento de que o hotel voltara 

ao seu patamar histórico ocorreria em 1992, durante a Conferência Mundial do Meio 

Ambiente, a Eco-92. Doze chefes de Estado se hospedaram no hotel, também escolhido para 

abrigar o banquete que o primeiro-ministro chinês, Li Peng, ofereceu aos dirigentes 

comunistas presentes à Eco-92, entre eles Fidel Castro, primeiro-ministro de Cuba. 
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Deste modo, o Copacabana Palace retomou, nos anos 90, a intensidade de seus 

melhores momentos. Seu Livro de Ouro continuou sendo enriquecido através de comentários 

e assinaturas de pessoas ilustres que incluiu o presidente americano Bill Clinton, o rei Carlos 

Gustavo e as bandas Rolling Stones e U2, conforme cita o autor em sua obra. Entretanto, uma 

mensagem de despedida assinada pelo escritor peruano Mario Vargas Llosa, que se hospedou 

no hotel para participar das festas do centenário da Academia Brasileira de Letras, traduziu 

um sentimento de vários admiradores que o Copacabana Palace acolheu ao longo de uma 

existência de quase oito décadas: "Estou feliz por ter passado alguns dias neste belíssimo 

hotel, desta belíssima cidade, que é também como demonstra este precioso livro, um pedaço 

da história de nosso tempo". 

2.2. Elementos Característicos para Descrição de Unidades Hoteleiras 

Atualmente, alguns autores vêm se preocupando em desenvolver elementos capazes de 

descrever unidades hoteleiras para facilitar estudos comparativos entre unidades do setor. 

Indicadores vêm sendo propostos por Gladston Mamede (2001: 50) que defende como 

principais, para qualquer avaliação, os seguintes: 

"a) ênfase nos aspectos relativos a atendimento e serviços, definidos em função das maiores 
expectativas das faixas de clientes dos diferentes tipos e categorias de meios de hospedagem de 
turismo; b) uniformidade e igualdade de tratamento e aplicação a todos os meios de 
hospedagem de turismo do País; c) exposição e formatação simples do projeto, de modo a 
permitir sua aplicação e verificação por empresários e consumidores ". 

O autor defende ainda que os elementos essenciais para a qualificação de uma unidade 

hoteleira no que se refere a uma melhor posição nos graus que vão de uma a cinco estrelas - a 

simbologia estrela, atrelada ao conceito de classificação hoteleira, é de uso exclusivo da 

Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) - devem registrar a observância dos seguintes 

aspectos (2001: 53): 

I ITENS GERAIS - de aplicação ao melO de hospedagem como um todo: a) 

posturas legais; b) segurança; c) saúde/higiene; d) conservação/manutenção; e) 

atendimento ao hóspede. 

II ITENS ESPECÍFICOS - destinado a avaliar os diferentes setores do meio de 

hospedagem: a) portaria/recepção b) acessos e circulações; c) setor 

habitacional; d) áreas sociais; e) comunicações; f) alimentos e bebidas; g) 

lazer; h) convenções/escritório virtual; i) serviços adicionais. 



Assim sendo, a posição do autor permite identificar em cada item específico, os 

serviços prestados por cada estabelecimento, os sistemas de gestão adotados, as instalações e 

os equipamentos disponíveis e, quando analisados conjuntamente, possibilita aferir todos os 

níveis, seja de conforto ou atendimento oferecidos aos seus hóspedes. 

2.3. Apresentação das unidades hoteleiras que constituiram este estudo 

A pesquisa de campo foi realizada nas unidades de hotelaria estudadas a segUIr, as 

quais, além de elementos comuns à natureza do negócio e de características comuns, pelo fato 

de estarem envolvidas na cultura brasileira, apresentam, ainda, cada uma delas, peculiaridades 

que as distinguem umas das outras e, além disso, um sentido singular que as move na direção 

de sua visão própria do mundo em que atuam. 

As descrições dos cinco casos exemplificativos deste estudo foram realizadas com 

base nas categorias construídas a partir de Gladston Mamede, quando apresenta os elementos 

constitutivos essenciais de uma unidade hoteleira. 

A relação entre as categorias, segundo o autor, as observações do pesquisador e as 

unidades hoteleiras enfocadas, são assim sintetizadas: 

CAESAR COPACABANA LUXOR 

Posturas Legais 

Segurança 

Saúde/Higiene 

ConservaçãolManutenção 

Atendimento ao Hóspede 

Portaria/Recepção 

Acessos/Circulações 

Setor Habitacional 

Areas Sociais 

Comunicações 

Alimentos e Bebidas 

Lazer 

ConvençõeslEscr. Virtual 

Serviços Adicionais 

• Presença forte 

o Presença 

PARK 

•• 
•• 
• 0 

• 0 

•• 
DO 

DO .-
•• 
•• 
•• 
•• . -
•• 

• Presença forte, segundo o pesquisador 

o Presença, segundo o pesquisador 

- Não observado pelo pesquisador 

PALACE CONTINENTAL 

•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• •• 
•• .0 

.0 DO 

•• .0 .- •• 
•• •• 
.0 .0 

•• DO 

•• •• .- .0 

•• •• 
Figura I - Categorias 

OTHON SOFITEL 
PALACE IPANEMA 

•• • • 
DO •• 
• 0 •• 
•• •• 
•• • • 
•• .0 

DO •• . - • • 
•• •• 
• 0 •• 
•• • • 
•• • • .- •• 
•• • • 
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Marcas e logotipos sempre trazem consigo história, carregam cultura e podem 

contribuir para explicar uma organização, para sintetizá-la e, até mesmo, revelar, em boa 

parte, o seu espírito. 

Partindo desse pressuposto, foram levantadas percepções sobre o tema em uma das 

unidades hoteleiras estudadas, Hotel Caesar Park Ipanema, e, também, com o Gerente Geral 

do Hotel Blue Tree Park de Angra dos Reis, Phillipe Faidy, personalidade que atua na cúpula 

hoteleira do estado do Rio de Janeiro. O diálogo com Faidy contribuiu para a realização da 

fase exploratória bem como para reflexões do pesquisador durante o presente estudo. Os 

resultados obtidos dessas duas "conversas" estão resumidos a seguir. 

('~SAR PARK 
HOTELS &. RESORTS 

O símbolo Caesar Park é composto por um elmo estilizado inserido em um círculo. O 

elmo, capacete usado pelos antigos romanos, ilustra uma história de sucesso, simbolizando 

cultura, poder, conquistas e, em especial, liderança de uma grande nação, segundo muitos, de 

uma civilização. Nesse sentido, a imagem do logotipo é uma mensagem daquela unidade 

hoteleira porque apresenta todos os elementos simbólicos que constituem a história e a 

presença marcante daquele hotel, pertencente à cadeia de hotéis Posadas, no segmento da 

hotelaria globalizada, empenhada em liderar. 

De acordo com o gerente Faidy, "a imagem da árvore azul" forma o símbolo da rede 

Blue Tree de hotéis e a origem dessa imagem reúne a idéia singular de uma árvore azul que 

traz consigo uma linhagem familiar, cujo espírito empreendedor resultou em uma organização 

hoteleira concreta. No idioma japonês, "aoki" quer dizer "árvore azul", da mesma forma que, 

em inglês, "blue tree". 

O referido logotipo foi criado com base no sobrenome da empresária brasileira de 

origem japonesa Chieko Aoki que, ao incluir no logotipo do hotel o sobrenome japonês de seu 

marido, John Aoki, tomou conhecida a marca Blue Tree Hotels, como um símbolo de 

criatividade diante da natureza e, ainda, no sentido de singularidade de uma origem familiar 
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que, um hotel com estilo próprio de servir, procura implementar para destacar-se na hotelaria 

brasileira. 

Quando idioma e palavra são enriquecidos com imagens, a linguagem se torna 

culturalmente mais forte, mais carregada de significado e, até mesmo, de sentido. 

CAESAR P ARK IPANEMA 

o hotel Caesar Park 1panema foi inaugurado em 30 de novembro de 1978 e pertencia 

ao grupo japonês Aoki. Em junho de 1998, foi adquirido pelo Grupo Posadas, de origem 

mexicana. Passaram a fazer parte do Grupo Posadas, na ocasião, além do Caesar Park 

Ipanema, o Caesar Park São Paulo, o Caesar Park Fortaleza e o Caesar Park Buenos Aires. 

O Grupo Posadas possui 68 hotéis com cinco marcas próprias: Fiesta Americana, 

Fiesta 1nn, Caesar Park, Caesar Business e The Explorer. A maioria está localizada no México 

e alguns poucos nos Estados Unidos. Na América do Sul, além dos acima citados, fazem parte 

daquele grupo os seguintes hotéis: Caesar Business São Paulo 1nternational Airport, 

inaugurado em julho de 2001; Caesar Business Nova Lima, Minas Gerais; e Caesar Business 

Curitiba, Paraná. 

Características 

Atualmente, a clientela básica do Hotel Caesar Park Ipanema é composta por 

executivos estrangeiros, principalmente homens, com faixa etária média de 40 anos. A 

clientela nacional também se faz presente. 

Com o objetivo de atender bem a sua clientela, os valores estabelecidos pela alta 

administração daquela unidade hoteleira são rotineiramente observados e seguidos por todos 

os seus colaboradores. Seus principais valores são os seguintes: a) comprometimento: com a 

participação, a cooperação, a criatividade em todos os níveis da organização; b) atitude 

positiva: fazer o trabalho com a máxima qualidade; c) entusiasmo: alegria e autoconfiança no 

desempenho do trabalho; d) iniciativa: as ações dos colaboradores forjam a imagem do hotel. 

Movimento na atualidade 

O Hotel Caesar Park 1panema possui 255 colaboradores, constituídos por 9 gerentes e 

246 funcionários que ocupam as demais funções. 
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COPACABANA PALACE 

o Hotel Copacabana Palace é uma unidade hoteleira independente2 que foi inaugurada 

em 1923. Sua extensa história e tradição de bons serviços contribuiu para o desenvolvimento 

da indústria hoteleira do Brasil. Atualmente é administrado pelo empresário americano J ames 

Blair Sherwood. 

Segundo os colaboradores desta unidade hoteleira, Sherwood resolveu fazer do hotel o 

primeiro endereço sofisticado de sua "coleção de jóias"na América Latina, isto porque, desde 

o ano de 1976, este empresário, que já possuía uma rede internacional de empreendimentos, 

constatou que o projeto executado por Joseph Gire, no início do século, mostrava 

características únicas comparadas com uma relíquia da arquitetura dos tempos modernos, o 

que pode ser caracterizado como uma jóia. 

Características 

As principais características do Copacabana Palace têm sido a sua tradição, 

competência e imagem perante a clientela nacional e internacional. Na verdade, a história do 

Copacabana Palace confunde-se não somente com a história da hotelaria no Brasil, mas com a 

história do próprio povo brasileiro. Esta unidade proporciona a seus clientes um serviço 

personalizado chamado "Relações com os clientes", grupo formado por 12 pessoas que 

constantemente atendem e resolvem às solicitações de seus clientes. Este grupo recebe 

intensos treinamentos, inclusive de estudos interculturais. 

Outros elementos que caracterizam a competência de seus funcionários podem ser 

assim citados: a) os objetivos da alta administração são atingidos porque seus colaboradores 

seguem rigorosamente sua missão e visão e com isso se aproximam da filosofia institucional; 

b) todos os funcionários fazem parte de um sonho, porque todos os seus clientes nacionais e 

internacionais desejam realizar os seus sonhos hospedando-se no Copacabana Palace. 

Movimento na atualidade 

Atualmente, o hotel recebe a colaboração de 351 funcionários. Em torno de 25% 

destes colaboradores estão em constantes atividades de treinamentos e, tão logo os módulos 

2 o termo independente. empregado em relação ao Hotel Copacabana Palace. segue o mesmo sentido utilizado pelos autores Ronen e Shenkar (\-1E\'DE~HALLL: 

PUNNET: RICKS: 306), quando. ao classificar diversas nações no mundo a partir de similitudes culturais. por um lado. conseguiram agrupar algumas em blocos tais 

como"Anglo. Latin Europeans. Near Eastern" e, por outro lado. distinguem algumas nações como culturalmente "independentes" devido às suas singularidades, com 

aspectos muito próprios que torna difícil colocá-Ias em um determinado contexto similar. Entre essas nações consideradas culturalmente independentes. encontra-se o 

Brasil. :"Jo caso da hotelaria, no país, o Copacabana Palace também apresenta peculiaridades que permitem considerá-lo culturalmente independente. 
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de desenvolvimento são encerrados para um grupo, um novo contingente de 25% inicia esta 

fase de treinamentos. 

Neste atual contexto de competitividade, o aumento da qualidade dos servIços é 

fundamental para atrair ainda mais a clientela nacional e internacional; para tanto, as 

perspectivas para o Hotel Copacabana Palace são bastante promissoras, como cita Doca 

Geralda (2002: 31): 

"o Brasil vai ganhar hotéis seis estrelas e os profissionais do turismo vão passar a receber 
notas e diplomas da Embratur pelos investimentos efetuados na qualidade de seus serviços e, 
entre os hotéis de luxo que vão ostentar uma estrela a mais está o Copacabana Palace que já se 
insere nessa nova classificação que começará a valer lia primeira quinzena de abril de 2002 ". 

HOTEL LUXOR CONTINENTAL 

A rede nacional Luxor Hotéis e Turismo SI A administra o Hotel Luxor Continental e 

outras seis unidades espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a saber: 

Luxor Regente, Luxor Copacabana, Luxor Aeroporto e Bela Vista Hotel - Volta Redonda, 

localizados no estado do Rio de Janeiro, e Luxor Ipatinga e Ouro Preto Pousada, situados no 

estado de Minas Gerais. 

Em 1942 foi construído o primeiro hotel da Rede Luxor - o Luxor Copacabana Hotel. 

Anos mais tarde, em 1972, foi inaugurado o Hotel Luxor Continental Leme, uma das unidades 

hoteleiras pesquisadas neste estudo. 

A clientela do Hotel Luxor Continental é basicamente composta por executivos 

nacionais. Entretanto, os hóspedes que mais têm freqüentado esta unidade hoteleira nos 

últimos 14 anos têm sido os aeronautas - pilotos e comissários de vôo - da empresa aérea 

brasileira Varig. Este segmento de mercado tem formado um fator de atratividade para o 

Hotel Luxor Continental. 

Características 

Dados pesquisados na Internet demonstraram as principais características do Hotel 

Luxor Continental, a saber: a) Quanto à localização - situado na Praia de Copacabana, 

próximo a tudo, com a tranqüilidade de um bairro residencial e com a tradição de qualidade 

Luxor. Está situado a 30 metros da Praia do Leme e o seu acesso é rápido, tanto para quem 

vem do Aeroporto Internacional Tom Jobin, quanto do Aeroporto Santos Dumont. b) Quanto 

à negócios, proporciona conforto em espaço maior e tem a estrutura adequada para a 

realização de eventos e convenções. c) Quanto serviços - além do serviço cortês e 
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personalizado, no interior da unidade, o hotel coloca à disposição de seus hóspedes o serviço 

de praia que consiste em barracas e toalhas para uso na areia, além de uma ducha localizada 

na entrada, exclusiva para os clientes que retornam da praia. 

Movimento na atualidade 

A rede Luxor de hotéis, que emprega 600 funcionários, disponibilizou R$ 

4.000.000,00 para adequar o Hotel Continental ao conceito de unidade 5 estrelas, obedecendo 

às normas de classificação hoteleira. 

As principais facilidades desta unidade hoteleira são: a) apartamentos climatizados; b) 

apartamentos para não-fumantes; c) cozinha nacional e internacional, predominando a comida 

típica brasileira; d) cinco salões para convenções com equipamento audiovisual; e) serviço de 

secretariado e de mensageiro; f) computadores, serviços de fax e xerox e acesso à internet; g) 

serviço completo para coquetéis e banquetes; h) parque aquático equipado com um spa e vista 

total da Praia de Copacabana. 

O número de funcionários que trabalham no Hotel Luxor Continental é de 180 

colaboradores, sendo 5 gerentes e 10 profissionais de chefia-média. O total dos demais 

funcionários que ocupam outras funções é de 165 pessoas. 

RIO OTHON HOTEL 

O Hotel Othon Palace Rio é considerado o "Top de Linha"da Rede Othon de hotéis. É 

uma grande propriedade com tudo o que há de mais moderno em tecnologia. Seus 

apartamentos foram reformados e contam com ampla estrutura para convenções. O 

estabelecimento possui diversidade de restaurantes, área de lazer e está preparado para prestar 

serviços cada vez melhores ao hóspede executivo. 

A rede nacional de hotéis Othon possui 20 unidades hoteleiras em todo o Brasil, sendo 

9 delas localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Esta rede coloca 3.074 apartamentos à 

disposição de seus clientes. 

O grupo se aproveita da bela arquitetura clássica em algumas de suas propriedades o 

que ensejou a denominação "Othon Classic". São hotéis tradicionais, confortáveis e 

espaçosos, que oferecem requinte, charme e tratamento personalizado. 
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Othon TraveI é a linha de hotéis econômicos da Rede de Hotéis Othon. São hotéis 

práticos, com serviços simplificados, bons preços, mas que mantêm o padrão de qualidade da 

cadeia Othon. 

Othon Pousadas é o novo segmento da Rede Othon. Localizadas nos mais belos 

destinos do país, estas charmosas pousadas foram especialmente selecionadas para oferecer a 

seus clientes mais opções de hospedagem com a qualidade da marca Othon. 

Características 

Para uma das gerentes entrevistadas, um dos aspectos maIS importantes para a 

acolhida de seus hóspedes refere-se à recepção ou, ainda, ao primeiro contato do cliente com 

os colaboradores. Para tanto, o hotel mantém, permanentemente, uma mesa montada na 

recepção do hotel, disposta com dois baldes forrados com toalhas de linho, contendo várias 

garrafas de água mineral e vários copos de cristal, duas garrafas térmicas contendo café, além 

do tradicional cafezinho brasileiro, de modo que o cliente possa se servir à vontade, sinta-se 

bem acolhido e tenha o primeiro contato com a cultura dos funcionários do Hotel. 

Uma outra característica do hotel refere-se à forte experiência de atrair e hospedar 

delegações esportivas. Solange Soares, uma das gerentes entrevistadas, cita como exemplo a 

concentração semanal da delegação de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama que 

desfruta de todas as facilidades do hotel. Ela afirma ainda que todos os funcionários, 

independente de suas preferências clubísticas, estão acostumados com os jogadores e, 

conseqüentemente, antecipam todas as suas necessidades. 

Movimento na atualidade 

O Hotel Othon Rio está incluído na categoria 5 estrelas. Possui 30 pavimentos com 

estacionamento privativo para seus hóspedes e apresenta as seguintes facilidades: a) 595 

apartamentos climatizados; b) 8 suítes executivas; c) 4 suítes "master floor"luxo - são andares 

exclusivos, reservados para o hóspede executivo. Neles são encontrados serviços especiais 

como café da manhã em ambiente privativo, "open bar" para hóspedes e seus convidados, sala 

de estar e serviços de apoio como mordomo, secretária, computadores, impressoras e outras 

facilidades; d) parque naútico contendo piscina, sauna, massagem e salão de beleza; e) lojas, 

bares e restaurantes; f) aluguel de carros e programas turísticos para seus hóspedes; g) 13 

salões reservados para convenções e eventos. 
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o Rio Othon Palace possui atualmente 370 colaboradores preparados para prestar 

serviços cada vez melhores aos seus hóspedes nacionais e internacionais. 

HOTEL SOFITEL 

o Hotel Sofitel pertence à multinacional francesa da cadeia de hotéis Accor, que 

também administra os hotéis Mercure, Novotel, Parthenon, Ibis e Formule 1. Atualmente, o 

grupo Accor administra 3.500 hotéis em todo o mundo; dentre eles 104 unidades estão 

localizadas no Brasil. 

Segundo o fundador e presidente da Accor Brasil, Firmin Antonio (2002: 04), 

"A partir de seus primeiros passos, em 1976, a Accor Brasil adotou uma estratégia de 
crescimento, sustentada na mobilização de suas forças em forno da educação, da comunidade e 
da disposição para ouvir e motivar. O comprometimento e a adesão de todos nós aos \'alores da 
Accor Brasil nos conduzem a objetivos claros: o crescimento, o desenvolvimento e a 
prosperidade em benefício das pessoas, da sociedade e do País". 

Quanto ao projeto Sofitel Rio, denominado mudamos para conquistar maior parte do 

mercado, foi fundamentado nas propostas de Firmin Antonio e baseia-se em sete valores que 

devem ser administrados pela alta administração e demais gerências, e assumidos por todos os 

funcionários: generosidade, gentileza, segurança, elegância, responsabilidade, valorização e 

eficácia. Para o Diretor Geral do Sofitel, Roland de Bonadona (2002: 03), "Estes valores 

deverão ser claramente percebidos por todos os nossos clientes, toda vez que eles escolherem 

os nossos serviços". 

Características 

De acordo com os comentários de um dos gerentes entrevistados, as principais 

características do Hotel Sofitel Rio são as seguintes: a) é um hotel com forte base cultural 

européia; b) volta-se prioritariamente a altos executivos. O objetivo é conquistar a fidelidade 

deste segmento; c) o seu sucesso deve-se à manutenção do seu nível de exigência e de 

confiabilidade, ao empenho, à responsabilidade e à evolução de suas equipes; d) é uma rede 

de hotéis de alto nível, que privilegia o conforto, a modernidade e a dimensão humana; e) seus 

funcionários criam para seus clientes uma atmosfera gentil, agradável, descontraída, 

confortável, eficaz e realmente confiável; f) leva em conta os diferentes modos de vida de 

seus clientes e faz todo o possível para proporcionar-lhes um pronto atendimento, com 

gentileza e naturalidade; g)valoriza muito os clientes, sem que para isso seus funcionários 

tenham que ser submissos. 
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Movimento na atualidade 

O Hotel Sofitel coloca à disposição de seus clientes as seguintes facilidades: a) 388 

apartamentos climatizados; b) uma suíte presidencial dúplex; c) apartamentos para deficientes 

físicos e alérgicos; d) um andar exclusivo com serviço personalizado que recebe o nome de 

"Imperial Club". 

O total de colaboradores desta unidade é composto por 384 pessoas. Onze pessoas 

ocupam cargos gerenciais, a saber: gerência geral, gerência de operações, gerência de 

controller, gerência de manutenção, gerência de recepção, gerência de recursos humanos, 

gerência de comunicação, gerência de eventos, gerência de governança, gerência de vendas e 

gerência de cozinha. Os demais cargos são ocupados por 373 pessoas. 

Esse cuidado levou em consideração os argumentos de autores que recomendam uma 

descrição minuciosa de cada caso enfocado, a fim de descrever as peculiaridades de cada um 

e, ainda, de favorecer o aproveitamento dos resultados da pesquisa para casos semelhantes. 

Portanto, para fundamentar esse cuidado, Alves-Mazzotti (2000: 170) recomenda uma 

descrição sucinta dos aspectos relevantes do 'caso'. Nessa direção, Vergara (2000: 28), afirma 

que estudo de caso "tem caráter de profundidade e detalhamento". 
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3. O QUE É CULTURA 

Este estudo tratou da cultura como elemento fundamental à competitividade na 

indústria hoteleira nesta era da globalização, porque está presente na base das atitudes, dos 

valores, das ações, das reações e das decisões nos serviços destinados ao cliente, a partir de 

qualquer um dos segmentos da rede hoteleira, desde a alta administração, percorrendo as 

gerências e chegando até a linha de frente nessa categoria de serviços. 

Por essa razão, a questão o que é cultura mereceu especial atenção no estudo. 

Conceitos de cultura foram analisados sob a luz das obras de Laraia, Bosi, Crippa, Eliot, 

Hofstede, Erny e de artigos que contribuíram para explicitar como o conceito foi utilizado 

nesta pesquisa. 

Segundo Laraia (2000: 10), a conciliação da unidade biológica, e a grande diversidade 

cultural da espécie humana são um dilema que permanece como tema central de numerosas 

polêmicas, apesar de Confúcio, quatro séculos antes de Cristo, haver enunciado: "A natureza 

dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados". 

A partir desta posição, o referido autor, que considera cultura como tema ligado à 

antropologia, desde seus primórdios, e que tem sido objeto de reflexão ao longo da história 

dessa ciência, entende que os homens sempre se preocuparam com a diversidade de modos de 

comportamento existentes entre os diferentes povos. 

Algumas comparações dos costumes de nossos contemporâneos, que VIvem no 

chamado mundo civilizado, valem ser mencionadas para exemplificar esta diversidade de 

modos de comportamento. 

Para Laraia (2000: 15), essa comparação pode começar pelo sentido do trânsito na 

Inglaterra, que segue a mão esquerda; pelos hábitos culinários franceses, onde rãs e escargots 

(capazes de causar repulsa a muitos povos) são considerados iguarias, até outros usos e 

costumes que chamam mais a atenção para as diferenças culturais. No Japão, por exemplo, era 

costume que o devedor insolvente praticasse o suicídio na véspera do ano-novo, como uma 

maneira de limpar o seu nome e o de sua família. O harakiri (suicídio ritual) era 

tradicionalmente considerado uma forma de heroísmo, e tal costume justificou o aparecimento 

dos "pilotos-suicidas" durante a Segunda Guerra Mundial. 
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Por outro lado, afirma o autor, 

"não é necessário ir tão longe, nessa sequencia de exemplos que poderia se estender 
infinitalllellte. Basta verificar que, em algumas regiões do Nordeste e Norte do Brasil. a gravide~ 
é considerada como uma enfermidade, e o ato de parir é denominado descansar". 

Esta mesma palavra é utilizada no Sul do país para se referir à morte: fulano 

descansou, isto é, morreu. 

Duas citações de Bosi (1992: 16) são fundamentais para a discussão sobre cultura: 

"Nas sociedades densamente urbanizadas cultura foi tomando também o sentido de condições 

de vida mais humana, digna de almejar-se, termo final de um processo cujo valor é estimado, 

mais ou menos conscientemente, por todas as classes e grupos". 

Em uma segunda citação, não menos importante, cultura é compreendida como uma 

consciência grupal operosa e operante que desentranha da vida presente os planos para o 

futuro. 

Através de suas palavras, pode-se afirmar que o presente se torna um instrumento, 

uma real potencialidade para o futuro do ser humano, para a sua produtividade que sempre 

exigirá o seu domínio sobre a matéria, correndo-se o risco de que uma idéia de domínio seja 

posta em prática sobre os outros homens. Afinal, aculturar um povo é sujeitá-lo 

tecnologicamente a certos padrões, fazê-lo produzir, controlando-o como trabalhador ou 

consumidor, acima de tudo como cidadãos, afirma Bosi. 

Crippa (1975) ressalta alguns pontos-chave sobre cultura, em especial a questão do 

culto. Na verdade, o enfoque sobre os grandes eventos universais revela a importância de 

cultuar o presente, baseado em um passado remoto e original. O autor considera que cultura é 

culto. "Cultuar de maneira solene os ideais e as forças primordiais é determinar o significado 

e o alcance de uma cultura" (p. 165). "Na celebração mítica, pode-se dizer, o mundo é 

reconduzido à sua origem; o real imerge no possível, o temporal toca o eterno e o Ser 

reaparece em seu fasCÍnio constitutivo" (p. 159). 

Segundo Crippa, 

"a cultura, inicialmente, é um regime de fascinação de grandes e poderosos ideais. 
Determinando a consciência, cria as formas daquilo que virá a ser as coisas e constituir aquele 
princípio singular da realidade que distingue as diversas tentativas humanas de transformar em 
obras os ideais propostos na revelação primordial" (1975: 203). 

O estudo da interculturalidade teve a necessidade prévia do entendimento do que é 

cultura, e a opção por percorrer diversos autores em busca de seus diversos conceitos foi 
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considerada necessária. Sendo assim, recorrer a autores como T. S. Eliot (1988: 33), que tem 

como objetivo "definir uma única palavra que é a cultura", principalmente quando ele aborda 

os três sentidos da cultura, contribuiu para fundamentar este estudo. 

A preocupação do autor, ao se referir ao termo cultura, é que ela tem sentidos diversos, 

quando se tem em mente o desenvolvimento de um indivíduo, de um grupo e de toda uma 

determinada sociedade. Segundo o autor, 

"a cultura do indivíduo depende da cultura de um grupo, e que a cultura de um determinado 
grupo ou mesmo classe social depende da cultura de lima sociedade à qual o indivíduo e o 
grupo pertencem ". 

Como conseqüência, ele afirma que a cultura de uma sociedade é fundamental e deve 

ser analisada, principalmente, a sociedade contemporânea, levando em consideração o 

relacionamento entre os três sentidos de cultura como um todo, de modo a obter 

conscientemente o significado de cultura. 

Segundo Eliot (1988: 36), "a pessoa que contribui para a cultura, por mais importante 

que possa ser sua contribuição, nem sempre é uma pessoa culta". A reflexão do autor sobre 

essa afirmação não significa que não tenha sentido falar da cultura de um indivíduo ou de um 

grupo. Quer dizer apenas que a cultura do indivíduo não pode ser isolada da do grupo, e que a 

cultura do grupo não pode ser abstraída da sociedade inteira. Eliot sugere também que o nosso 

conceito de perfeição para analisar os fatos deve considerar simultaneamente os três sentidos 

de cultura, ou seja: indivíduo, grupo ou classe e sociedade. 

Uma das preocupações do autor refere-se à complexidade que leva a cultura a sofrer 

declínios, principalmente porque cultura é a base dos problemas da relação de cada parte do 

mundo entre si, pela relação das grandes nações entre si, pela relação das grandes nações com 

as pequenas, pela relação das comunidades mescladas entre si, como na Índia, e pela relação 

do colonizador com o nativo. Portanto, ele se preocupa com as decisões que os homens 

tomam diariamente, se existe a preocupação sobre a questão do que é cultura e saber se é algo 

que o homem pode controlar ou influenciar deliberadamente. 

Eliot (1988: 41) sugere que 

"se levarmos a sério a cultura, vemos que uma pessoa não precisa simplesmente de comer o 
suficiente (mesmo que seja mais do que somos capazes de prover), mas de uma cozinha 
adequada e particular", 
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Um sintoma do declínio da cultura na Grã-Bretanha é, segundo o autor, "a indiferença 

pela arte de preparar alimentos. Podemos até descrever a cultura simplesmente como aquilo 

que torna a vida digna de ser vivida". 

Eliot se preocupa com as relações entre cultura e religião; tema considerado essencial 

para o estudo das diferenças culturais. Segundo ele, 

"Pensar que, de um ponto de vista, religião é cultura e, de outro, cultura é religião pode ser 
perturbador. Num ponto falei da cultura de um povo como uma encarnação da sua religião; e, 
embora esteja cônscio da temeridade de empregar um termo tão exaltado, não posso pensar em 
outro que exprima tão bem a intenção de evitar, de um lado, a relação e, de outro, a 
identificação ". (p. 46) 

O que o autor revela é que qualquer religião pode dar um significado aparente à vida e, 

ao mesmo tempo, fornecer a estrutura para uma cultura, protegendo a humanidade do tédio e 

do desespero. A compreensão sobre o que é cultura, suas implicações e seus exemplos já 

revelam uma íntima relação com os desafios da indústria hoteleira, que terá de oferecer 

serviços "internacionais" e não perder a possibilidade da atratividade das suas raízes culturais. 

A cultura como programação mental é um atualizado conceito que Geert Hofstede 

(1997: 04) aborda, afirmando que cultura é um emprego mais amplo do uso da palavra 

cultura, a qual é bastante comum entre os antropólogos. Ele denomina este conceito como 

cultura número dois. 

Entretanto, cultura como preocupação mental corresponde, segundo ele, a vários 

significados, todos derivados do Latim, os quais se referem originalmente ao cultivo do solo. 

Na maioria dos idiomas ocidentais, cultura significa civilização ou refinamento da mente, em 

particular, os resultados de tais refinamentos, como, por exemplo, educação, arte e literatura, 

que ele denomina de cultura número um. 

Hofstede (1997: 05) procura comparar estas duas dimensões de cultura, afirmando que 

não somente aquelas atividades que refinam a mente do indivíduo estão incluídas na cultura 

dois, mas também as coisas comuns e simples da vida: cumprimentos, alimentação, 

demonstração de sentimentos, distanciamento físico das outras pessoas, amor ou higiene 

pessoal. Segundo Hofstede, 

"a cultura dois lida muito mais com os processos humanos fundamentais do que a cultura um; 
ela lida com as coisas que ferem as pessoas; porque ela é um fenômeno coletivo compartilhado 
pelas pessoas que vivem ou viveram o mesmo ambiente social. Portanto, conceito de cultura 
dois é a programação coletiva da mente a qual distingue os membros de um grupo ou categoria 
de pessoas das outras ". 
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A todos os elementos que dependem da sociedade e da sua estrutura, é necessário 

adicionar aqueles de ordem cultural que diretamente envolvem os estilos de viver e pensar das 

pessoas que pertencem a uma comunidade e que passam a representar também os objetos de 

um aprendizado. 

Segundo o entendimento pragmático sobre cultura de Erny (1981: 126), em um 

primeiro momento, "deve-se refletir sobre os aspectos geográficos, ecológicos, econômicos e 

demográficos; os aspectos tecnológicos e aí se incluem: habitação, alimentação, vestimenta 

etc; as estruturas sociais e os sistemas de qualificação". Mas o autor considera ainda 

"atitudes que delas derivam como os aspectos que se relacionam à comunicação. tais como: 
linguagem corporal e outros signos como, por exemplo, os crachás de identificação de 
funcionários de uma organização e os emblemas da corporação usados nos quepes dos 
militares ". 

Além disso, cita os sistemas de valores e os aspectos em que se refletem a 

sensibilidade como sentir e reagir com afetividade. 

Neste ponto, aparece a preocupação do autor com o patrimônio cultural que se revela 

através de códigos que variam de geração para geração, trabalhos artísticos, meios de 

comunicação e, principalmente, da literatura. 

Na busca pelo aperfeiçoamento da sociedade, Eliot (1988: 31) sugere que 

"tentaremos melhorá-la neste aspecto ou naquele, onde é evidente um excesso ou falha; 
devemos tentar ao mesmo tempo ter uma visão tão ampla que possamos evitar, ao endireitar 
alguma coisa, fazer estragos noutra". 

o que se apreende do autor está relacionado com a busca de resultados, esquecendo 

conseqüências e relacionando-se às organizações, e que deve-se continuar investindo em 

aspectos que estejam bons, sugerindo melhorias em outros. Nesse sentido, no que o estudo da 

cultura contribui para o gerenciamento da rede hoteleira consiste em melhorar a educação e o 

treinamento de seus funcionários, ao mesmo tempo, proporcionando-lhes condições para um 

sentido de vida mais humano e uma auto-estima mais elevada, porque são eles que 

diretamente contribuem para a integração dos povos, respeitando a diversidade cultural e as 

diferenças individuais. 

Porém, para que proporCIOnem um diferencial competitivo para a indústria na qual 

estão inseridos, é preciso que também sejam reconhecidos quanto às suas próprias diferenças 

quer culturais quer individuais. O desafio da gestão está em encontrar o equilíbrio entre as 
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diferentes dimensões culturais - nação, organização - e as diferenças individuais das pessoas 

enquanto profissionais e cidadãos. 



4. CULTURA BRASILEIRA E IMPLICAÇÕES NA HOTELARIA 

De maneira a embasar os argumentos deste trabalho, fez-se necessário recorrer aos 

estudiosos da cultura brasileira para situá-la no contexto cultural mundial. 

Para fundamentar esta etapa do estudo, foram visitados os autores Darcy Ribeiro, 

Alfredo Bosi e End Yatsuda. 

Segundo Ribeiro (1995: 20), 

"a sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão lusitana da 
tradição civilizatória européia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos indígenas 
sul americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, como um reno\"O mutante. 
remarcado de características próprias, mas atado genesicamente à matriz portuguesa, cujas 
potencialidades insuspeitadas de ser e de crescer só aqui se realizariam plenamente ". 

As características continentais do Brasil com suas diferenças regionais são explicadas 

pelo autor, que atribui à urbanização o processo que contribuiu para a uniformização dos 

brasileiros no plano cultural sem, contudo, borrar suas diferenças, mantendo-os com suas 

características regionais próprias. 

o autor revela, ainda, que as novas formas de comunicação de massa estão 

funcionando ativamente como difusoras e uniformizadoras de novas formas e estilos culturais, 

reforçando, assim, a homogeneidade lingüística e cultural do Brasil, um dos países 

socialmente mais integrados do mundo. 

Ribeiro (1995: 454) assinala como ponto positivo da realidade cultural brasileira que 

"o idioma falado no Brasil é único, sem dialetos. Além do mais o Brasil não abriga nenhum 

contingente reinvidicativo de autonomia, nem se apega a nenhum passado". 

o que se aprende de Ribeiro é que como o povo brasileiro e sua cultura não se apegam 

a nenhum passado, o país torna-se então aberto para o futuro, aberto a compreender as 

diferenças culturais dos demais povos, mantendo a singularidade óbvia do seu povo. 

Um primeiro olhar sobre a indústria hoteleira no Brasil já permitiu perceber um 

quadro funcional heterogênico, formado por pessoas oriundas de diversas regiões subculturais 

e de diversos níveis sociais e que, apesar de fazerem parte dessa cultura nova que, 

sistematicamente, está aberta ao futuro, também fazem parte da cultura brasileira que Bosi 

(1992:308), com muita propriedade, descreve como: do "singular ao plural". 
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Bosi acredita que, para se poder falar de culturas brasileiras, deve-se entender as 

diversas situações em como estão divididas: 

1. Cultura universitária - Reconhecida como um segmento privilegiado da 

sociedade brasileira, onde os grupos particulares e o Estado - que arca no Brasil 

com boa parte do ônus da instrução superior - protegem prioritariamente os 

jovens das classes alta e média. Segundo Bosi (1992:320), "cultura na 

universidade é falar sobre alguma coisa de modo programado"; 

2. Cultura fora da universidade - O autor entende que há faixas culturais fora 

da universidade. Por esta razão, é indispensável reter o conceito antropológico 

do termo cultura como conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar de uma 

dada formação social; e abandonar o conceito mais restrito, pelo qual a cultura 

é apenas o mundo da produção escrita provinda, de preferência, das instituições 

de ensino e pesquisa superiores. No entanto, como essa cultura ainda é 

privilégio de uma minoria no Brasil, ele revela que o que caracteriza a cultura 

extra-universitária é precisamente o seu caráter difuso, mesclado intimamente 

com toda a vida psicológica e social do povo brasileiro; 

3. Indústria cultural -Umberto Eco (1992:321) salienta as estruturas de 

consolação para qualificar o sentido dos procedimentos chamativos que 

mantêm a atenção de milhões de consumidores culturais. O que se aprende 

deste autor é que, fora das universidades, os bens simbólicos são consumidos, 

principalmente, através dos meios de comunicação de massa. Como exemplos, 

pode-se citar o homem da rua que liga o seu rádio de pilha e ouve a música 

popular brasileira; a empregada doméstica que liga o seu radinho e ouve a 

radionovela, o programa policial e outros; as crianças que ligam a televisão e 

assistem aos desenhos animados. Percebe-se então que a indústria cultural está 

atrelada ao dinheiro e ao status; 

4. Cultura popular - Cultura escolar e cultura para massas são compreendidas 

como formações institucionalizadas pelo Estado e pela empresa com o fim de 

transmitir conhecimento ou preencher horas de lazer de uma fração ponderável 

da população brasileira. Percebe-se que a cultura popular é administrada por 

organizações modernas e complexas, que gerenciam a produção e a circulação 
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de bens simbólicos. O seu crescimento tem uma relação direta com o 

crescimento econômico do país. 

Uma citação de Bosi reforça o entendimento do que é cultura popular: 

"Logo percebemos que um sem-número de fenômenos simbólicos pelos quais se exprime a vida 
brasileira tem a sua gênese no coração dessa vida, que é o imaginário do povo, formalizado de 
tantos modos diversos, que vão do rito indígena ao candomblé, do samba-de-roda à festa do 
Divino, sem esquecer as manifestações de piedade do catolicismo que compreende estilos 
rústicos e estilos cultos de expressão". 

Bosi, em sua obra "Cultura Brasileira: temas e situações" (2000: 10), faz uma 

abordagem de dois tipos de culturas questionando qual seria essa outra cultura, capaz de 

resistir às baterias da civilização de massa, escolhendo e reinterpretando só o material que 

enriquecesse o seu campo de significações? A resposta não é unívoca. Na verdade, segue duas 

direções: cultura das classes pobres, iletradas, em contraste com a cultura erudita, conquistada 

pela escolaridade de nível médio e superior. 

Essas reflexões de Bosi podem apoiar o estudo cultural na indústria hoteleira 

brasileira, porque o primeiro conceito de cultura traz ao estrangeiro que se hospeda nas 

organizações brasileiras, o que é típico, diferente, próprio da nação e da cultura do povo do 

Brasil. 

Além disso, o segundo conceito maiS relacionado à realidade dos países 

industrializados, ao universal, ao que todos entendem, ao que é esperado pelo estrangeiro, ao 

que lhe é familiar, diz respeito ao que não o surpreende. 

No caso da hotelaria, encontram-se nessa categoria o cardápio internacional, os estilos 

tradicionais na decoração de ambientes, os rituais nos serviços de cama e mesa e até mesmo a 

sonoridade da música ambiente. 

Ao recorrer ao que é próprio da cultura brasileira, porém, é preciso alertar-se sobre o 

risco dos preconceitos, da perda do contato com a legitimidade das subculturas brasileiras 

como, por exemplo, criticar a calma e o bom humor dos funcionários, induzindo-os a 

confundir rapidez com pressa. Esta questão pode ser analisada através do estudo de Yatsuda 

(2000: 103) que diz: "É bem verdade que se, de um lado, o termo caipira é geralmente 

decodificado de modo pejorativo, de outro, registram-se esforços (de uma minoria) em 

sentido contrário". 
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Nesse sentido, ele cita uma reflexão de Silvio Romero: 

"Caipira, matuto, tabaréu, mandioca, capixaba e outros congêneres são expressões de menos 
preço, de debique, atiradas pela gente das povoações, cidades, vilas, aldeias e até arraiais 
contra os habitantes do campo, do mato, da roça. São a expressão de um antagonismo secular. 
São chufas de desfrutadores de empregos, profissões e outros variados meios de vida, que a 
habilidade de certas populações fa~ nascer nas grandes aglomerações de gente, especialmente 
contra os que mourejam nas rudes tarefas do amanho das terras, do cultivo dos campos . .. 

Para Yatsuda, o ponto fundamental a ser investigado é citado por Romero que 

explicita a oposição caipira versus citadino: "Assim, pois, a cidade e a roça, eis os dois pólos 

opostos, eis os dois termos da grande antinomia social brasileira". 

A realidade social deste indivíduo chamado caipira é, para Yatsuda, (2000:113), "tratado 
modernamente no esforço de conhecer o Brasil pelas pesquisas sociológicas e antropológicas 
como aquele que tem o direito de estar entre seres humanos, nem idealizado nem tratado como 
animal, mas dotado de consciência, cultura própria e, apesar de explorado, participante do 
processo social". 

Nesta direção, o que se apreende do autor é a necessidade de continuar lendo 

criticamente o que se escreve sobre o caipira, do qual dificilmente cada brasileiro não tenha 

um pouco em si mesmo, para compreendermos melhor a população brasileira engajada nas 

unidades hoteleiras e antever possíveis choques culturais nos serviços, por um lado, e, por 

outro, para destacar características culturais que favoreçam a comunicação e o relacionamento 

com os que viajam ao Brasil. 

o sentido que uma administração hoteleira, que esteja alerta quanto a questões 

culturais, pode buscar é uma competitividade que traga, como conseqüência, uma troca de 

peculiaridades em costumes, idéias, atitudes e valores que aproximem os diferentes, pelo 

respeito mútuo, que possibilita a apreciação do que é próprio, original, enquanto reconhece o 

universal. 

Essa orientação nos serviços diretos ao cliente, como é o caso da hotelaria, possibilita 

ao "caipira" que habita os brasileiros situar-se na realidade global, percebendo sua riqueza 

cultural, com o que lhe é próprio, único e, simultaneamente, parte do complexo contexto 

mundial que inclui uma exigência tradicional da sociedade internacional. 

Esta é uma reflexão que reporta à singularidade, não se limitando apenas ao geral e ao 

particular. 

Esta proposta de competitividade, com qualidade para o cliente externo e dignidade 

para o cliente interno de cada unidade hoteleira, seguiu o sentido da cidadania de todos os 

envolvidos no processo. 
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5. CULTURA ORGANIZACIONAL NO AMBIENTE HOTELEIRO 

A fundamentação deste estudo, quanto à cultura organizacional, contou com os 

seguintes autores: Maria Esther de Freitas, Shafritz, Srour, Raich, Fernando Tenório , Sam 

Geist e Hofstede. 

Freitas (1999: 97) entende cultura organizacional em primeiro lugar como instrumento 

de poder e, em segundo, como um conjunto de representações imaginárias sociais que se 

constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se expressam 

em termos de valores, normas, significados e interpretações, visando a um sentido de direção 

e unidade, tornando a organização fonte de identidade e de reconhecimento para seus 

membros. 

Para Freitas, é através da cultura organizacional que se define e se transmite o que é 

importante, qual a maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes interno e 

externo, o que são condutas e comportamentos aceitáveis e, até mesmo, o que é realização 

pessoal. Ao mesmo tempo, é através dos elementos culturais que as organizações se 

apresentam como o lugar da excelência, das virtudes, do projeto ou da missão a realizar, 

sempre capazes de rejuvenescer e, quiçá, de atingir a imortalidade. 

O que a autora transmite é que a cultura organizacional procura exercer a obtenção da 

adesão, do consentimento, da co-participação dos indivíduos e dos grupos que formam uma 

determinada cultura organizacional. 

Em continuidade, Shafritz interpreta a cultura organizacional como aquela já existente 

na empresa. Para aquele autor, a cultura organizacional "é composta de muitas coisas 

intangíveis tais como valores, crenças, percepções, normas comportamentais e modelos de 

comportamento" (1996). 

O autor favorece a compreensão de que ao assumir a cultura organizacional como já 

existente nas organizações torna-se possível explicitar se aqueles elementos intangíveis se 

manifestam em algumas situações como fortes ou fracos, podendo bloquear ou não as 

mudanças ambientais em uma organização. No caso da hotelaria, presume-se que todos estes 

elementos estejam presentes em suas culturas organizacionais. 
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Outra relevante contribuição com respeito à cultura organizacional vem de Srour. Para 

o autor (1998: 175), "a cultura organizacional exprime a identidade da organização. É 

construída ao longo do tempo e serve de chave para distinguir diferentes coletividades". 

A idéia básica de Srour traz a questão da identidade simultaneamente a de uma 

coletividade. Em hotelaria, estes dois conceitos podem ser considerados chave, porque a 

identidade cultural de uma unidade hoteleira pode tornar-se tanto o seu diferencial de 

atratividade quanto de fracasso. Além disso, a questão da coletividade é inerente à natureza da 

atividade hoteleira, porque a clientela interna e a clientela externa precisam agregar-se 

permanentemente em uma coletividade, embora em uma dinâmica de grande agilidade e 

mudanças constantes de desafios, os quais estarão primordialmente relacionados às diferenças 

culturais do usuário. 

Retomando a citação de Srour (1988), é necessário ainda esclarecer a importância de 

cada indivíduo nessa coletividade em que se constitui a organização hoteleira propriamente 

dita. Logo, é fundamental entender para identificar cada componente daquelas coletividades, 

porque cada indivíduo possui o seu talento que, se reunidos, poderão colaborar para trazer 

grandes inovações para as organizações, principalmente nos momentos competitivos quando 

as organizações necessitam transformar suas posturas perante o mercado e, sobretudo, para 

evitar um "choque cultural e seu refluxo que desorienta os agentes, podendo paralisar o dia-a

dia das atividades". 

Estas observações sobre a identificação de talentos poderão contribuir para o 

gerenciamento das unidades hoteleiras que necessitam fazer permanentes adaptações para se 

ajustarem ao mercado competitivo e, ao mesmo tempo, proporcionar a seus colaboradores 

inovações atraentes que possam gerar bem-estar no ambiente e manter a identidade da 

organização. 

Retomando a questão da cultura organizacional, a partir de Raich (2000: 144), as 

primeiras considerações são básicas, isto é, "cultura é um fenômeno humano". Para Raich, 

"cultura é um meio para tornar nossas vidas mais fáceis e com maior significado. No entanto, 
acima de tudo temos que lembrar que a economia, e os negócios foram criados para servir a 
humanidade e não o contrário. Eles se tornaram partes dominantes de nossas vidas, de ta/modo 
que tendemos a pensar que eles formam os maiores significados de nossa existência ". 

O autor, ao comentar que a economia e os negócios são feitos pelo homem, indica que 

eles podem ser bons ou maus para as pessoas ou para o ambiente de trabalho. 
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Raich acrescenta que é bastante comum pensar-se sobre cultura organizacional como 

uma tendência comportamental que pode ser definida como órgãos vivos que precisam se 

adaptar ao ambiente (aprender), que também têm caráter e identidade (personalidade), 

relações com pessoas e instituições dentro e fora da organização (ecologia, por exemplo) e 

suas histórias de desenvolvimento (evolução). 

Ao remeter-se às tendências comportamentais dentro das organizações descritas por 

Raich, faz-se necessário compreender os componentes estruturais do mundo da vida que 

Tenório (2000: 86) define: "Os componentes estruturais do mundo da vida são: a cultura 

(conhecimento), a sociedade (ordem legítima) e a personalidade (identidade individual)". O 

autor recorre a Habermas (1987) para descrever esses componentes estruturais: 

"Chamo cultura ao acervo de saber, em que os participantes da comunicação se abastecem de 
interpretações para entender-se sobre algo no mundo. Chamo sociedade às ordenações 
legítimas através das quais os participantes na interação regulam suas pertinências a grupos 
sociais, assegurando com isto a solidariedade. E, por personalidade entendo as competências 
que o capacitam a tomar parte no processo de entendimento e para afirmar nele sua própria 
identidade ". 

O que se apreende do autor é que as interações da prática comunicativa cotidiana 

constituem o meio através do qual se produzem a cultura, a sociedade e a personalidade. 

Segundo Tenório (2000: 120), expressões como capital humano, capital intelectual e 

similares são tópicos desse processo de monetarização-reificação do mundo da vida no mundo 

do trabalho. 

A preocupação do autor pode ser relacionada à coisificação das relações sociais e do 

comportamento dos indivíduos dentro de uma cultura organizacional de empresas capitalistas. 

Os conceitos citados por Tenório foram importantes para esse estudo que procurou 

analisar, na indústria hoteleira, possibilidades de ações no campo da educação, procurando 

estabelecer um processo de desenvolvimento que visasse ao aprimoramento individual e 

cultural de seus empregados, não somente enquanto profissionais no trabalho, mas como 

cidadãos na vida. 

Sam Geist (2001: 158) revela um estudo sobre excelência de gerenciamento em 

empresas americanas, incluindo IBM, Procter & Gamble e McDonald's. O resultado aponta 

que a cultura organizacional consiste de quatro elementos. O primeiro refere-se ao estilo de 

comportamento e pensamento; o segundo elemento são as habilidades dos empregados; o 



45 

terceiro, refere-se à contratação das pessoas certas para os lugares certos; e o último é o 

compartilhamento de valores. 

Segundo Sam Geist (2001: 159), "quando todos estes elementos estão presentes numa 

organização, a cultura organizacional torna-se um fator poderoso, único". 

Essa orientação do autor, principalmente quanto aos elementos, estilo de 

comportamento e pensamento, habilidades dos empregados e o compartilhamento de valores, 

se observados e treinados pelos gerentes das unidades hoteleiras, podem contribuir para o 

desenvolvimento moral, social e comportamental de seus funcionários, tornando-os seus 

parceiros para enfrentar a competitividade existente na indústria hoteleira brasileira. 

Para Hofstede (1991: 10), cultura é um fenômeno muito amplo e que se manifesta em 

diversas dimensões para todas as pessoas, indicando o nível nacional, o regional, o decorrente 

do gênero masculino ou feminino, de diferentes gerações e classes sociais, apontando 

finalmente o pertencimento a uma determinada organização de trabalho. 

Enfatizando que cultura organizacional tornou-se um interesse recorrente há pouco 

mais de duas décadas, apresenta o que considera a opinião quase unânime sobre cultura da 

organização, entre os autores da teoria organizacional, para desconfiar de que há uma certa 

subestima quanto aos impactos da mesma sobre as pessoas. 

Hofstede explica que cultura organizacional é considerada uma influência leve, na 

verdade, o compartilhamento de valores entre os seus membros. Neste ponto ele alerta para o 

seguinte aspecto: a cultura organizacional é considerada leve, suave, mas seus impactos são 

muito pesados (1991: 18). 

Além dessa discordância com a posição de muitos sociólogos organizacionais, 

Hofstede considera que a cultura da organização é um fenômeno próprio e que difere - em 

muitos aspectos - da cultura de uma nação, porque envolve seus membros em um âmbito de 

um tempo específico de suas vidas, isto é, no trabalho. Ele a revela como uma "virtude" ou 

como um "problema", dependendo das mudanças externas, em especial, econômicas. 

A cultura organizacional apresenta seus próprios rituais: tradições, clima, hierarquia, 

sistemas de adaptação ao network, formas de liderança, administração de conflitos e 

confrontos, busca de harmonia grupal, padrões de comportamento, convites ou voluntariado, 

costumes, etc. 
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A conjuntura econômica pode desafiar tudo isso a mudar, em qualquer momento, e, 

quando se tentam novas estratégias para enfrentar a realidade, a cultura pode passar a ser 

considerada um problema (Hofstede, 1991: 177-179). 

A cultura de uma organização revela, em especial, que seus membros agem no 

trabalho diferentemente do que ocorre em outras organizações. Esse ponto no qual o referido 

autor insiste foi fundamental para este estudo porque ele reporta à questão da competitividade 

do pensar e do agir do grupo. No caso das relações interculturais, inevitáveis na hotelaria, esta 

foi uma questão chave enfocada neste estudo. 
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6. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: IMPLICAÇÕES NO 

RELACIONAMENTO HUMANO EM HOTELARIA 

A fundamentação para a comunicação organizacional, para este estudo, contou em 

especial com a obra de Rudimar Baldissera, que contribuiu para a análise dos aspectos 

comunicativos nas relações entre os clientes internoslinternos e clientes internos/externos da 

rede hoteleira brasileira. 

o estudo do referido autor contribuiu para embasar os seguintes tópicos: a importância 

do diagnóstico da cultura organizacional; a construção de sentidos; como tratar as 

informações; o emIssor e o receptor enquanto lugares; o conjunto de codificações 

compreendidas pelo todo de um grupo; a comunicação interpessoal; os problemas de volume, 

qualidade e transmissão e comunicação informal através da escuta. 

Segundo Baldissera (2000: 26), "qualquer profissional que se propuser a planejar e a 

coordenar a comunicação de uma organização deverá, primeiramente, realizar um esforço 

para diagnosticar a cultura organizacional". 

Nesse sentido, o autor ressalta que a comunicação organizacional, que compreende 

todo o fluxo de mensagens que compõem a rede de relações sob o âmbito da organização, não 

deve ser pensada como um mero sistema de informações, ou seja, a de informar e receber 

informações dos públicos. 

o autor explica que o termo comunicação deve ser utilizado para definir o processo de 

construção de sentidos, enquanto o termo informação compreende o conjunto de dados 

constantes na fonte ou postos de circulação, na cadeia de comunicação. 

Quanto aos termos emissor e receptor, Baldissera descarta a atividade proveniente 

apenas do pólo emissor. Para o autor, 

"somente serão utilizados separadamente quando se pensar num recorte para análise ou se 
considerar fundamental para melhor esclarecer o processo. Porém, em nenhum momento se 
pensará em emissores e receptores como indivíduos isolados, ativos e/ou passivos, mas 
enquanto lugares em que emissores/receptores, participantes da disputa dos sentidos no 
processo comunicacional, podem, inclusive, coincidir". 

Essa clarificação de conceitos que o autor oferece foi empregada na análise do diálogo 

possível entre todos os envolvidos nos serviços de hotelaria, como clientes internos e/ou 

externos. 



4~ 

o que o autor nos ensina serve para qualquer estratégia comunicacional, a qual deve 

sempre ser construída e disputada pelos interlocutores, enquanto emissores/receptores, e 

incidem sobre o saber já formado que os constitui. 

Outro importante aspecto da comunicação organizacional é abordado por Baldissera 

(2000: 29) que afirma: 

"é importante observar o aspecto central assumido pelos idioletos. Afirmou-se. anteriormente, a 
necessidade de sintonia com o húmus cultural dos interlocutores para que se possa conhecer 
seus códigos. Assim, a análise dos idioletos, concebidos como sendo a materialização das 
codificações de uma comunidade cultural, ou seja, a fala do grupo, possihilita descrever as 
estratégias de comunicação daquele grupo ou público, bem como conhecer os valores e crenças 
que dão sustentação aos seus modos de operação ou esquemas em ação ". 

Verifica-se através desta citação que a cultura de uma determinada organização, 

concebida sob o seu aspecto comunicativo, pode ser considerada como sendo um conjunto de 

codificações que somente podem ser entendidas pelos seus componentes e, aSSIm, 

interpretadas da mesma maneira por todos os elementos desse grupo. 

Neste ponto, a questão da comunicação nos serviços torna-se um desafio e já se pode 

antever que merecerá estudos futuros. 

Ainda de acordo com Baldissera (2000: 31), 

"as dificuldades de comunicação entre os funcionários dos distintos setores (mecânica. 
almoxarifado, limpeza, direção, projetos, contabilidade, vendas, financeiro, recursos humanos, 
etc), que se reconhecem como portadores de diferentes status, são um problema constante para 
as organizações". 

Para Baldissera, as causas podem estar situadas nos elementos da cadeia 

comunicacional, ou em variáveis que atuam sobre ela. Estas possíveis variáveis que tornam o 

processo comunicativo problemático podem ser assim descritas: a) vestígios de rancor devido 

às desavenças passadas; b) falta de confiança, de credibilidade, de objetivos, dentre outros, no 

interlocutor e / ou na finalidade de determinada comunicação, acarretando o desinteresse ou 

mesmo o 'blefe'; c) luta pelo poder, competitividade em seus extremos, suportada por atitudes 

que objetivam desestabilizar os demais funcionários, mediante a detenção de informações 

relevantes para a efetivação de atividades específicas; d) sentimentos de inferioridade e / ou 

superioridade; e) elevados graus de timidez ou demagogia; e f) insegurança quanto a se 

manter no cargo / emprego. 

Para suplantar estas variáveis, o autor menciona que a comunicação, por ser inter

relação, possibilita o conhecimento de informações que permitem a definição ou o ajuste de 
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estratégias, de modo que sejam postos em circulação, na cadeia comunicacional, efeitos de 

sentidos orientados para a obtenção de resultados globais com probabilidade de agregar valor 

positivo à imagem da organização. 

Esta foi, certamente, outra questão que mereceu análise neste estudo, a partir do 

diálogo possível entre gerentes e a alta administração sobre receptividade a programas de 

treinamento intercultural, incluindo, em especial, comunicação e idiomas. 

Uma última preocupação do autor pôde contribuir para fundamentar este estudo. O 

autor se preocupa, ainda, com a comunicação informal, que para ele parece ser uma espécie 

de terapia, pois funciona como um escape das queixas que os funcionários têm de suas 

chefias, dos colegas e da organização, e podendo incluir os clientes externos. 

Nesta mesma direção, o autor menciona que a comunicação informal pode ser útil, isto 

é, fornecer subsídios para uma melhor compreensão da cultura dos públicos que devem ser 

considerados quando da comunicação formal. 

Entretanto, para que isso ocorra, Baldissera (2000: 36) diz: 

"é preciso que sejam desenvolvidas formas de 'escuta ' que permitam que as informaçDes 
veiculadas na comunicação informal cheguem ao topo hierárquico. Isso exige uma estreita 
sintonia entre o topo e o húmus cultural que forma os códigos fundantes da comullicaçüo 
informal". 

o que se apreende desta citação é que a escuta parece ser o único meio de se chegar ao 

âmago do húmus cultural, uma vez que consegue transpor as resistências dos públicos aos 

sistemas formais de comunicação. 

Este estudo buscou mecanismos, rituais, situações de treinamento, encontros e 

entrevistas habituais ou eventuais nas unidades hoteleiras que possibilitassem uma escuta 

considerada fundamental para um clima organizacional agradável e estimulante à 

produtividade criativa. 
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7. INTERCULTURALIDADE NOS SERVIÇOS HOTELEIROS 

Para uma clientela multicultural, todos os locais para os quais se destina serão espaços 

diferentes, onde tudo parecerá distante de sua realidade, onde tudo será pouco familiar, 

podendo gerar estranheza ou choque. Por esta razão é fundamental que os hotéis se 

apresentem como algo próximo, como um referencial de sua própria residência, onde se 

encontrem o conforto e a compreensão dos atendentes, de acordo com os padrões 

internacionais esperados. 

A necessidade de compreender a clientela intercultural é desafiadora, e entender a 

diversidade inclui diferenças culturais, étnicas, raciais, bem como de linguagem. Para reforçar 

essa posição, Peter Senge (1998: 28) comenta: 

"Anos atrás. antes de a diversidade se tornar quase uma preocupação. modismo para os 
gerentes em todo o mUlldo. um cidadão mais velho e sábio. John Bemis. ajudara-nos a enxergar 
as relações profundas entre a era dos sistemas que se aproximava e a necessidade de 
compreender as diferenças entre as pessoas. Compreender um sistema observou John. significa 
compreender as pessoas que fazem parte desse sistema. E essas pessoas são todas diferentes 
entre si ". 

o editor do Instituto de Comunicação Intercultural Marina Del Rey, Califórnia, 

George Fernandez (2001), apresenta alguns conceitos interessantes para o estudo da 

compreensão das diferenças culturais existentes entre as pessoas, considerando-as todas 

diferentes entre si, como afirma Peter Senge. 

A cena inicial demonstra que o mundo de hoje está drasticamente diferente de poucos 

anos atrás. A influência das organizações multinacionais, a revolução tecnológica, a 

informação e os movimentos dos setores privados e públicos são características para a 

montagem deste cenário que levou à globalização. 

Para o editor, este desenvolvimento demanda uma nova maneHa de abordar os 

negócios ou qualquer relação internacional. Para ele, é necessária uma reavaliação da 

expansão e da administração dos recursos humanos porque, no momento de cada tomada de 

decisão, são as pessoas que fazem a diferença. São elas que aprendem a entender e a trabalhar 

com as outras, seja pessoalmente, através do telefone, fax ou e-mail. São essas pessoas que 

fazem com que essas relações sejam construídas, tendo como base o entendimento e respeito 

mútuos. 
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Portanto, recomenda Fernandez: 

"Não importa quem você é e onde vive; de qual nacionalidade ou cultura você se oriRina, você 
precisa reconhecer uma verdade muito importante para efetuar negócios com pessoas 
internacionais, porque as outras pessoas, apesar de se vestirem como você, falarem o mesmo 
idioma ou, ainda, trabalharem para a mesma empresa, elas definitivamente não são iguais a 
você. Elas têm histórias, linguagens e maneiras de organizar negócios diferentes do que você 
está acostumado. Elas têm ainda diferentes noções de tempo e senso de humor. Em suma, elas 
pertencem a culturas diferentes ". 

Continuando seu raciocínio, o editor sugere, para as pessoas que negociam com 

clientelas interculturais, um curso que aborde o tema Cross-Culture A wareness -

lnterculturalidade. Este é um curso essencial como primeiro passo para resolver esse 

processo, porque, quando as pessoas negociam com organizações em outros países, não estão 

só se hospedando em hotéis diferentes, comendo refeições diferentes e encontrando pessoas 

diferentes, mas também estão entrando no mundo dessas pessoas. Para tanto, elas precisam 

entender sua história e costumes que formam a cultura daquelas pessoas. 

Ainda dentro dessa abordagem, apreende-se que o entendimento intercultural não 

surge de um dia para o outro, somente acontece através da preparação, do esforço e a da 

mente aberta das pessoas engajadas para superar inúmeros problemas. 

Hofstede (1991:209), por sua vez, oferece sua contribuição a essa discussão, 

entendendo que há um número de processos sociais e psicológicos padronizados, os quais 

tendem a acompanhar os encontros interculturais. Segundo o autor, a forma mais simples de 

encontro intercultural está entre um indivíduo estrangeiro e o novo ambiente cultural. 

Neste ponto, o papel da hotelaria é chave: 

"O estrangeiro geralmente experimenta alguma forma de choque cultural, porque nossa mente 
contém valores básicos. Esses valores são adquiridos muito cedo em nossas vidas e eles se 
tornam muito naturais para o nosso subconsciente. Baseados neles estão nosso consciente e as 
manifestações supeificiais de cultura: rituais, heróis e símbolos. O estrangeiro inexperiente 
pode fazer um esforço para aprender alguns dos símbolos e rituais do novo ambiente, mas não é 
provável que ele possa reconhecê-los. De algum modo, o visitante numa cultura estrangeira 
retoma para um estado mental como na infância, na qual ele deverá re-aprender as coisas mais 
simples. Isto o leva a sentimentos de angústia, de abandono e de hostilidade com o novo 
ambiente ". 

Para Hofstede, aqueles que VIvem temporariamente em um ambiente cultural 

diferente, podem vivenciar quatro fases distintas, a saber: 1) período de euforia: a lua de mel, 

a excitação de viajar e conhecer novos lugares; 2) período do choque cultural: quando a vida 

real tem início no novo ambiente; 3) aculturação: estabelece-se quando o visitante lentamente 

apreende as funções sob as novas condições, adota alguns dos valores locais, torna-se 
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confidente e integra-se ao novo contexto social e 4) estado de espírito estável: o visitante pode 

permanecer com sentimentos negativos ao fazer comparações com o seu local de origem, por 

exemplo, se o visitante continua se sentindo estrangeiro e discriminado ou se sentir "nativo" e 

se torna mais local do que os próprios da localidade. 

o que se aprende do autor é que o choque cultural pode ser benéfico e que para cada 

novo ambiente cultural pode haver um novo choque. Assim sendo, o aprendizado das 

diferenças culturais é essencial para os visitantes e anfitriões que estabelecem encontros 

interculturais. 

Hofstede traz outra contribuição relevante para esse estudo. Trata-se dos encontros 

interculturais no turismo. Segundo o autor (1991:215), 

"O turismo representa a forma mais superficial de encontros interculturais. Com o turismo de 
massa, o viajante pode passar duas semanas no Marrocos, Bali ou Cancun sem perceber nada 
sobre a cultura local. Os anfitriões que trabalham no turismo aprenderão algumas coisas a mais 
sobre a cultura dos viajantes, mas suas visões sobre a maneira como vivem esses turistas em 
seus países serão altamente distorcidas. O que se aprende do outro grupo é tão somente em 
nível de símbolos: palavras, artigos de moda, música, etc". 

Com base nesta citação, torna-se essencial, para o grupo anfitrião, o aprendizado não 

somente dos símbolos dos cidadãos estrangeiros, como também de seus idiomas e de suas 

características culturais. 

Fraga (1999: 23), no entanto, reforça a significância do choque cultural, mencionando 

que esta questão pode ser definida: "não tanto como problema, mas como possibilidade de 

aprendizagem importante nos negócios". 

o que se apreende da autora é a importância de afastar a idéia negativa criada e que 

considera choque cultural como sendo um problema necessariamente nefasto sobre as 

pessoas, que gera dificuldades no relacionamento entre os "humanos", passando a perceber 

esse fenômeno intercultural como uma possibilidade de aprendizado. 

o importante é justamente aprender a aprender com os choques culturais e não apenas 

sofrer seus impactos pessoal e profissionalmente. 

Segundo Fraga (1999: 30), seu próprio interesse pelo choque cultural já é antigo e a 

coleta de depoimentos também o é, permitindo concluir que estudos sobre choque cultural, 

tanto os mais tradicionais quanto os experimentais - enfatizando a significância para o 

desenvolvimento da compreensão entre profissionais e seus clientes internacionais - revelam 
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que eles aproxImam as pessoas que os encaram como um aprendizado, apesar de suas 

evidentes diferenças de pensar e agir, isto é, que manifestam suas culturas singulares. 

Vale lembrar aqui alguns exemplos que geram choque cultural, pelo fato de sua 

freqüência e impacto, em especial nos serviços à clientela internacional à qual a hotelaria está 

exposta. Por exemplo: 

1. por mais caloroso que seja o seu obrigado, a maioria dos americanos não responde 

you are welcome! - de nada! como ensinam os cursos de inglês no Brasil. Em 

resposta eles fazem um barulho com a garganta, algo parecido com hum-hum. 

(Fraga, 1999: 25); 

2. This is not my business (1999: 28) - Não tenho nada a ver com isso é uma frase 

que os americanos usam sem qualquer inibição. Isto acontece caso alguém peça 

um favor, como, por exemplo, quando alguém está na praia e pretende dar um 

mergulho, solicita para um americano dar uma olhadinha em seus pertences. A 

resposta geralmente é esta, podendo ser adicionada da seguinte frase: Isto é 

responsabilidade sua. Fica claro que, entre os americanos, não é uma característica 

cultural pedir o que os brasileiros chamariam de pequenos favores. 

Autores como Christalyn Brannen e Tracey Wilen (1993: 33) apresentam interessantes 

estudos sobre o tema das diferenças culturais, especialmente em se tratando das próprias 

diferenças culturais entre os homens e as mulheres japonesas, como por exemplo: um japonês 

poderá cumprimentar com um aperto de mão todos os homens, excluindo a mulher, 

fundamentalmente em encontros de negócios, e a razão deste gesto significa evitar 

comentários sobre assédio sexual. Um gesto com as suas cabeças por si só é explicativo e 

entendível. 

Estas observações sobre diferenças culturais podem ser de grande valia para um 

gerente que preCIse, em uma emergência, orientar o cerimonial entre estrangeiros e 

empresários brasileiros, por exemplo, tornando seu serviço de hotelaria diferenciado, com 

mais um fator de competitividade. 

Copeland (1986: 48) ressalta algumas vivências de choque cultural. Na verdade trata

se de pequenos erros, mas que podem resultar em custos consideráveis para uma organização, 

porque foram vivenciados por pessoas culturalmente inaptas. Dois exemplos ilustrativos são 

apresentados a seguir: 1- Recentemente uma empresa aérea de aviação que atua no mercado 
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aéreo entre as cidades de Tóquio, Japão e São Francisco, Estados Unidos utilizou um material 

de propaganda onde surgia a imagem de uma mulher japonesa, vestindo um quimono, 

reclinando o seu corpo sobre uma poltrona. Esta propaganda gerou protestos tanto no Japão 

quanto nos Estados Unidos e a razão do ocorrido deve-se, essencialmente, ao 

desconhecimento cultural, pois no Japão somente as mulheres prostitutas reclinam-se. 2-

Campbell Soup Company tem tido dificuldades para atender sua clientela internacional que 

prefere diferentes tipos de sopas. No Brasil, as donas de casa preferem adicionar seu próprio 

tempero à sopa; as japonesas são contrárias às embalagens enlatadas, preferem comprar os 

produtos frescos e também evitam carregar peso. Mesmo quanto a simples alimentos como 

sopas de tomate enlatadas, as pessoas têm diferentes gostos. Na Itália, as pessoas preferem 

uma consistência cremosa, enquanto os colombianos apreciam sopas picantes. 

O que estes dois exemplos revelam é a vulnerabilidade dos prestadores de serviços, no 

caso deste estudo, a hotelaria, diante da quantidade de detalhes do comportamento cultural 

internacional que pode causar desde simples embaraços, até conflitos e ainda atratividade ou 

afastamento devido às preferências alimentares. 

John Mole (1998: 219) aborda diferentes aspectos multiculturais, sem esquecer o 

idioma, tratando de expectativas para a infra-estrutura e o ritual de um jantar e de como se 

comportam os membros de diferentes nacionalidades nessas situações. Além disso, discute o 

que os viajantes internacionais esperam sobre a questão da pontualidade. Administrar estas 

diversidades culturais é vital em hotelaria. 

O que aquele autor procura mostrar é a significância do melhor relacionamento 

interpessoal possível, enfatizando que, para se atender bem uma clientela multicultural, é 

preciso ser competente em idiomas estrangeiros, ter conhecimento de que um jantar a ser 

oferecido para clientes italianos e franceses, por exemplo, requer um tempo mínimo de duas 

horas de permanência entre eles. Aponta comportamentos curiosos, como o dos italianos que 

abandonam temporariamente o jantar para fazer chamadas telefônicas. Sobre a questão da 

pontualidade - como fator importante para os serviços - mostra que pontualidade parece ser 

mais importante na chegada. Como regra geral, as pessoas pontuais para um seminário, por 

exemplo, não se incomodam quando este termina antes do horário previsto. 

Fraga apresenta quadros que resumem resultados de pesquisa sobre a pontualidade dos 

brasileiros, entre outros aspectos, no artigo "Cultura da Autocrítica" (1999: 28) os quais os 
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gerentes de hotelaria precIsam analisar, devido a prováveis impactos negativos sobre a 

imagem de seus próprios serviços. 

Voltando à questão da comunicação, diz Axtel (1998: 91) que 60% da comunicação 

diária não é falada, uma realidade para a qual os treinamentos em hotelaria precisam estar 

abertos. Todo o problema permanece apenas a residir nos muitos gestos, isto é, na 

comunicação não verbal. Expressões corporais usadas comumente pelos viajantes 

internacionais no país visitado podem significar exatamente o oposto do que foi intencionado. 

Nem todos os gestos remetem aos mesmos sinais internacionalmente. Esse é um 

conhecimento que recepcionistas de hotelaria precisam dominar porque o uso inadequado da 

comunicação não-verbal pode gerar um choque cultural entre as pessoas e também destruir 

relacionamentos, afastar clientes, acabar com negócios. Ele sugere às pessoas que se 

relacionam interculturalmente um cuidado rigoroso quando fizerem uso desse tipo de 

comunicação. Os exemplos a seguir são esclarecedores. 

O mais simples e mais usado gesto entre os americanos é o sinal que significa tudo 

bem, ou simplesmente "OK" (polegar e indicador formando um círculo). No Japão, este gesto 

é usado para significar "dinheiro" - o círculo formado é interpretado como a forma definida 

de uma moeda. Entretanto, no Brasil é considerado um gesto rude que representa parte da 

anatomia humana. Na França, este gesto significa ou algo sem valor ou o próprio número 

cardinal zero. 

Na Tailândia, por exemplo, as pessoas não tocam a parte superior da cabeça das outras 

pessoas, pois acreditam que ali residem seus espíritos. 

Em toda a América Latina e partes da Europa, as pessoas geralmente se 

confraternizam através de abraços, mas esta expressão corporal não é usada pelos americanos, 

causando-lhes certo desconforto. 

O que este autor observa é a dificuldade que as pessoas encontram para se comunicar 

quando desconhecem os significados dos gestos e expressões corporais usados pelo "outro". 

Os estudos vêm demonstrando que o estreitamento das relações humanas através do 

conhecimento das diferenças culturais poderá trazer benefícios para aqueles que se relacionam 

com outras culturas, e as organizações de ensino e pesquisa dedicadas a essa área de 

conhecimento consideram esse aprendizado possível. Um exemplo de país cujas iniciativas de 

suas universidades nessa direção é intensa é a Austrália que acaba de divulgar os anais da 
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Conferência Internacional em Educação e Treinamento Intercultural, em Camberra, ocorrida 

no final de 2000, com a presença do Prof. Hofstede, emérito pesquisador internacional sobre 

gerenciamento intercultural. 

Vale ressaltar a questão da transculturalidade e que foi chave para este estudo. Fraga 

(1998: 120) esclarece que o termo indica a possibilidade que a vivência intercultural abre às 

pessoas envolvidas, quando não perdem a identidade cultural, enriquecendo-as com o 

compartilhamento de diferenças do outro, quando os envolvidos na relação assumem uma 

atitude de compreensão e de respeito recíprocos. 

Considerando-se essa postura, é possível perceber que o elemento central da 

administração de hospitalidade - outro termo que inclui a hotelaria e que é muito empregado 

na Austrália e na Nova Zelândia, onde a indústria hoteleira é considerada excelente e onde as 

escolas técnicas e superiores em Hospitalidade são respeitadas pela sua qualidade - é a 

interação que as pessoas que trabalham nessa indústria conseguem ajudar a construir, para 

eles próprios e para o cliente. 

É oportuno, no encerramento deste capítulo, apresentar categorias que facilitam o 

estudo da cultura nas organizações humanas em geral, independentemente, de sua natureza ou 

porte. O resumo (Fraga: 1998) apresentado a seguir oferece essa possibilidade ao 

administrador que deseje planejar desenvolvimento intercultural e ainda ao pesquisador que 

busque recursos teóricos para iniciar estudos deste tipo. 

• Multiculturalidade: É a constatação da presença dinâmica de diferentes culturas 

e subculturas em uma região, um país ou uma empresa. 

• lntraculturalidade: É olhar, sentir, vivenciar uma cultura por dentro: de uma 

equipe, organização, comunidade ou nação. 

• Interculturalidade: É o movimento cultural que possibilita a troca entre 

diferentes culturas e/ou subculturas. 

• Transculturalidade: É o trânsito suave e harmônico por diferentes culturas e 

subculturas, respeitando as singularidades de cada uma delas, para que as 

trocas sejam produtivas e éticas em busca do sentido comum, em direção da 

cohumanidade. 
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Logo, considerando esses quatro movimentos, podem ser definidos da seguinte forma: 

• Multicultural: Diversidade constatada. 

• lntracultural: Autoconhecimento em busca de compreensão de características e 

sentidos próprios de uma determinada cultura ou subcultura. 

• lntercultural: Relações entre diferentes culturas com trocas mútuas - foco sobre 

objetos de troca; o que se troca - resultados da troca. 

• Transcultural: Relações entre diferentes culturas para trocas favoráveis a todos 

os envolvidos - foco sobre as relações na troca, ética na troca - como se troca, 

postura na troca - conseqüências da troca. 
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8. LINGUAGEM: POSSIBILIDADE DE ENTENDIMENTO OU DE CONFLITO 

Sendo o foco deste estudo a cultura, quando o relacionamento humano é presença 

permanente, tornou-se inevitável abordar os conceitos de linguagem e em especial de idiomas, 

devido a sua importância no mundo globalizado, sob o aspecto econômico e humano. 

o estudo de Edward T. Hall (1990) revela que além dos treinamentos formais em 

idioma, história, política e atendimento ao cliente, não se deve esquecer da importância do 

treinamento da linguagem não-verbal de um país. É essencial entender como as pessoas lêem 

nosso comportamento (não as nossas palavras, mas nosso comportamento), principalmente 

quando as dificuldades de comunicação intercultural ocorrem. O autor se preocupa ainda com 

a possibilidade do surgimento dessas dificuldades. Quando ela ocorre para as pessoas de 

diferentes países que não conseguem se entender entre eles, cada um tende a culpar aqueles 

"estrangeiros" pela sua estupidez, engano ou loucura. 

Após esta breve noção de comunicação não-verbal, chegou-se à conclusão de que as 

pessoas adicionam - além de suas comunicações verbais - uma constante comunicação de seus 

reais sentimentos na linguagem comportamental. 

A tendência mundial, hoje, é reconhecer o idioma inglês como universal. Em muitas 

situações que envolvem a indústria hoteleira do Brasil, o idioma inglês, como instrumento de 

comunicação, torna fundamental seu aprendizado, contribuindo assim para o entendimento 

das diferenças culturais existentes entre funcionários e clientes da hotelaria nacional. 

Pennycook (1994) apresenta uma citação que reforça esta tendência: 

"Navegando na sua trajetória solitária em busca de outras galáxias, o ônibus espacial Voyager 
leva mensagens gravadas com saudações em cinqüenta e cinco idiomas falados no mundo. Mas 
a principal mensagem de saudações é falada pelo enttío Secretário-Geral das Nações Unidas, 
Kurt Waldheim, austríaco, que saúda em inglês os cinco bilhões de habitantes do planeta ". 

Mais drasticamente, verifica-se em Pennycook (1994: 107) o seguinte relato de 

Winston Churchill (1943): "[ am very much interested in the question of Basic English. The 

widespread use of this would be a gain to us far more durable and fruitful than lhe 

annexation ofgreat provinces "3. 

3 Estou muito inleressado sobre a questão do inglês em nível básico, O seu uso difundido poderia ser um ganho para nós, provavelmente mab duradouro e produtivo do que a 

anexação de grandes províncias. (Tradução livre) 
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Joel Spring (1998: 28), por sua vez, salienta que o idioma inglês domina o intercâmbio 

internacional do conhecimento. É ao mesmo tempo o principal idioma nas discussões de 

educação. O inglês é considerado um símbolo da modernização, chave para expandir os 

papéis funcionais, e elemento adicional para o sucesso e a mobilidade nos complexos 

culturais e lingüísticos nas sociedades pluralistas. Por outro lado, Spring considera a Internet 

dominada pelo idioma inglês. Estima-se que 80% das informações eletrônicas mundiais são 

armazenadas neste idioma. 

Dentro desta linha, o autor enfoca a necessidade que as pessoas têm quanto ao 

aprendizado deste idioma, porque a Internet somente funciona como um elemento unificador 

se as pessoas compreenderem o idioma inglês. 

Para Hofstede (1991: 212), a comunicação nas línguas comerCIaIS limita as 

comunicações para assuntos em que as línguas simplificadas têm palavras. Para estabelecer 

com mais fundamento o entendimento, o parceiro comercial estrangeiro precisa adquirir a 

linguagem cultural do anfitrião. 

o que se depreende dessa conclusão do autor é que se alguém quiser se expressar em 

outra língua significa aprender a adotar as referências culturais do outro parceiro. 

Reforçando este ponto de vista, Hofstede (1991: 213) afirma: 

"é bastante duvidoso que uma pessoa possa ser bicultural sem também ser bilíngüe. Não 
obstante. as palavras de uma língua serem símbolos em termos do diagrama da cebola. o qual 
significa que eles pertencem à supeifície de uma cultura, eles são, também, os veículos de 
transparência da cultura ". 

O autor ressalta que linguagem e cultura não estão tão ligadas de modo que 

compartilhar uma língua implique compartilhar uma cultura, nem deve uma diferença em 

linguagem sempre impor uma diferença dos valores culturais. Isso torna a relação língua e 

cultura ambígua e complexa. 

Segundo Copeland (1985: 113), 

"se você for passar um ano ou mais em um país - faça o maior esforço para aprender a língua 
falada do país. Isto fará uma tremenda diferença para o seu estado de espírito. A habilidade 
para compreender a língua local parece ser um fator muito importante para você se ajustar à 
cultura local e evitar choques culturais mais sérios. Por outro lado o seu sucesso pessoal 
aumentará, além de maiores chances de aproveitar mais a vida e a rotina do local ". 

Copeland leva a entender que o processo de aprendizado de um idioma coloca as 

pessoas em maior sintonia com a cultura local e "quebra o gelo" inicial da comunicação. 
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Entretanto, o autor concorda com Hofstede sobre o aprendizado de um idioma não ser 

o substituto para o aprendizado da cultura e do comportamento apropriado ao povo local. Ele 

sinaliza que as pessoas que falam fluentemente um idioma estrangeiro - mas que não são 

sensíveis à cultura local - podem cometer erros graves, principalmente porque aquelas do 

local esperam muito mais delas. 

Por outro lado, afirma o autor, há momentos perigosos quando as pessoas falam uma 

língua que não administram muito bem. Desconhecer as nuances das palavras ou descuidar da 

entonação pode levar as pessoas a dizer algo que não pretendiam dizer, pois na maioria das 

línguas, algumas palavras comuns têm significados vulgares se pronunciadas incorretamente. 

Esta discussão também merece análise sobre os treinamentos em idiomas para os 

profissionais em hotelaria. O desafio é definir em que medidas, situações e atribuições falar o 

idioma dos clientes internacionais é oportuno ou arriscado. 

Segundo Terpstra (1985: 20), não há nada mais claro que distingue uma cultura da 

outra do que sua linguagem. Por vezes se confundem os sistemas de escrita com a linguagem 

falada de um povo, do contrário poder-se-ia afirmar que o infalível sinal de uma cultura 

separada é uma linguagem separada e o inevitável resultado de uma linguagem separada é 

uma cultura separada. O autor cita como exemplos a Inglaterra, os Estados Unidos e a Irlanda, 

que usam o inglês como uma linguagem literária escrita, mas falam o britânico, o americano e 

o "brogue" (quando não o Galês). Elas formam, de fato, três culturas separadas, mas, no 

entanto, relacionadas. O que é básico não é a linguagem escrita, mas sim a falada. 

Esse mesmo autor salienta uma interessante discussão sobre gerentes bilíngües, 

oferecendo algumas generalizações: Primeiro, gerentes bilíngües - ambos, do país anfitrião e 

expatriado - são os elementos mais críticos para facilitar a comunicação nos negócios 

internacionais. Segundo, porque as organizações internacionais precisam encorajar e facilitar 

o treinamento de idiomas para seus gerentes sejam eles do país de origem ou do país anfitrião. 

Isto não só melhora a comunicação, como também promove a internacionalização do 

gerenciamento necessário em uma organização multinacional. 

Segundo Terpstra (1985: 43), "as maneiras que as firmas podem encorajar expatriados 

a aprender uma língua estrangeira incluem tempo livre, pagamento pela instrução e premiação 

pela proficiência de idioma". As redes internacionais de hotelaria certamente enfrentam essa 

questão. 
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Terpstra também destaca a importância do idioma inglês no mercado econômico 

global. Segundo o autor, Jacob Grimm (1985: 32), há uma lista de itens que parecem obter um 

entendimento geral para justificar tal conceito: 

a) Aproximadamente trezentos milhões de pessoas usam o idioma inglês como sua 

primeira língua; 

b) Seiscentos e cinqüenta milhões de pessoas usam o inglês como segunda língua; 

c) O inglês é falado, escrito e divulgado em todos os continentes; 

d) O inglês é a língua oficial em vinte e nove países; 

e) Aproximadamente 75% das correspondências internacionais são escritas em 

inglês; 

f) Cinqüenta por cento dos jornais de todo o mundo são impressos em inglês; 

g) O inglês é a língua usada por 70% das estações de rádio em todo o mundo; 

h) Finalmente, o idioma é o mais estudado nos países nos quais o inglês não é a 

língua nativa. 

Na monografia elaborada pelo autor deste estudo, como requisito para conclusão do 

curso de Letras no exterior - Languages and The World Economy - Línguas e a Economia 

Mundial - (1989: 18), ressalta-se que "uma das características do novo poder econômico 

(comunidade européia) reside na importância dos vários idiomas falados naquela 

comunidade" . 

O estudo citado contribuiu para este estudo de gestão cultural na indústria hoteleira, na 

medida em que apresenta algumas características de cada idioma falado dentro da União da 

Comunidade Européia. 

• Alemão - Atualmente é considerado, em termos de aprendizado, como segundo idioma, 

porque a Alemanha, no momento, lidera a economia entre as nações que fazem parte da 

unidade econômica européia. Há alguns benefícios com o estudo do alemão, a saber: ler 

a rica literatura alemã, suas poesias, romances, clássicos musicais, etc. 

• Dinamarquês - Este idioma pertence ao grupo de línguas germânicas. Na remota idade 

dos .. Vikings ", muitas palavras escandinavas foram emprestadas ao idioma inglês, 

porque esse idioma e o dinamarquês - ambos - tomaram emprestadas muitas palavras da 

mesma fonte, especialmente do latim e do francês. 

• Espanhol - É uma das línguas internacionais mais amplamente faladas em todo o mundo. 

Sua gramática e pronúncia não são difíceis, tornando-se um idioma bastante solicitado 



• 

62 

C0l110 segunda língua. O idioma espanhol, a exemplo do inglês e do alemão, expande-se 

como meio de comunicação nas negociaçDes internacionais. 

Francês - Apesar de o francês ter perdido o e5paço para o inglês como segunda língua, é 

ainda considerado "La Belle Langue". Para Michel Foucault (1973), o francês pode ser 

considerado uma língua viva e que conserva a sua pureza do século X1X. Ele explica: 

"uma língua viva deve refletir uma cultura viva. À medida que a cultura e a tecnologia 

mudam e o mundo torna-se uma aldeia global, deve-se reter sua pureza do século XIX? ". 

Certamente há um dilema para o povo francês que pretende expandir seu papel na 

economia mundial e no mundo dos negócios. 

• Grego - É uma língua viva e é a que menos sofreu mudanças nestes últimos dois mil anos. 

• 

Para reforçar a importância desta língua viva, várias pessoas que falam o inglês 

diariamente usam - sem saber - palavras de origem grega, por exemplo: telefone, 

cinema, atomic e outras. 

Holandês - O holandês, por ser um idioma muito próximo do alemão, é estudado pelas 

pessoas envolvidas na indústria de caminhDes e de transportes rodoviários. 

• Inglês - Este idioma, além das características já mencionadas neste estudo, apresenta um 

dado histórico interessante: ele foi transportado em navios de escravos desde o oeste da 

África até o Caribe. Também foi disseminado pelos soldados do Império Britânico para 

países como a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Índia e países do Oriente Médio. 

Atualmente é considerado como o idioma universal em todos os meios de comunicação. 

• Italiano - Revela algumas curiosidades: uma delas é o acompanhamento gestual que é tão 

complicado quanto a língua falada com sua gramática; outra é a animação dos falantes, 

os quais são interpretados erroneamente pelos estrangeiros como agitados. 

• Português - O idioma é muito rico de possibilidades, falado em diversos países do mundo 

e, notadamente, quando Portugal se tornou membro da comunidade européia, o idioma 

português saltou em importância como idioma internacional. Atualmente, a língua 

portuguesa é falada por aproximadamente 160 milhDes de pessoas no Brasil, assim sendo, 

é o idioma mais falado na América do Sul. 

Para Odic (1975: 69), 

"De igual forma que a aprendizagem da língua materna, é indispensável à expressão do 
pensamento, também a educação gestual é necessária à correta expressão do corpo. A 
expressão correta do corpo manifesta-se por uma sucessão de formas, chamadas atitudes, 
expressas, com maior ou menor precisão, pelo gesto. " 

Essa afirmação da autora demonstra a importância de desenvolvimento dos indivíduos 

quanto a seus gestos, determinar suas possibilidades próprias e os limites dos seus corpos, 



ocupando-se deles na prática de regras capazes de torná-los corretamente flexíveis e 

compreensíveis para com o "outro". 

Logo, a implementação de treinamentos sobre linguagem não-verbal além dos idiomas 

comerciais merece estudo na rede hoteleira do Rio de Janeiro, devido às suas possibilidades 

para interagir com maior eficácia, tanto com os clientes internos quanto com os externos. 
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9. IDIOMAS ESTRANGEIROS E HOTELARIA: DESAFIOS 

CRESCENTES COM A GLOBALIZAÇÃO 

Segundo Lennie Copeland (1986:99), a maioria dos executivos concorda que o maior 

problema para suas viagens de negócios é o idioma. Os autores fazem a citação a segUIr, 

selecionada pelo potencial de contribuição para referencial de análise neste estudo. 

"Every' time language barriers must be crossed, important nuances are lost and potential 
misunderstandings jeopardize business. International travelers agree that ir is always easier and 
less treacherous to do business when there is no language gap. Even with an interpreter. much is 
missed ..... 

A implicação dessa citação relaciona-se à urgente necessidade de estudo sistemático 

de um idioma estrangeiro pelos funcionários da rede hoteleira do Brasil. A preocupação com 

um segundo idioma aparece como um fenômeno recente, pertencendo à segunda metade do 

século XX; mas nos tempos modernos, nessa espécie de vilarejo global no qual se vive, a 

comunicação entre as pessoas se expandiu para além dos sotaques locais das pequenas 

comunidades. Daí a insistência dos diversos autores sobre as pessoas envolvidas na prestação 

de serviços aprenderem novos idiomas, tanto para usá-los em suas relações de trabalho no 

atendimento aos seus clientes, mas freqüentemente como meio de enriquecer-se como pessoa 

e como profissional abrindo seus horizontes para compreender o "outro", preservar e crescer 

em seus empregos. 

Copeland (1986: 113) enfatiza, ainda, que o aprendizado de um idioma estrangeiro 

traz benefícios positivos para o estado de espírito de uma pessoa, para sua auto-estima e que 

desempenha um papel muito importante para evitar ou minimizar o impacto de um choque 

cultural, favorecendo seu sucesso pessoal e profissional. 

Utilizando o conceito de Copeland, que se apóia nos valores pró-cultura, Pennycook 

(1994: 1) menciona: "Falar significa ter habilidades para usar a sintaxe, compreender a 

morfologia deste ou daquele idioma, mas significa acima de tudo assumir uma cultura para 

suportar o peso de uma civilização". 

O resumo do estudo apresentado permitiu verificar os enormes desafios da indústria 

hoteleira, enquanto redes internacionais, porém não menos agudos do que os desafios da 

indústria hoteleira brasileira. A situação de país emergente, despertando curiosidade e 

-l A cada momento as barreiras dos idiomas devem ser ultrapassadas. imp0l1antes nuances são perdidas e o potencial de desentendimento faz com que os negócios conam 

riscos. Os executivos concordam que é sempre mais fácil e menos traiçoeiro fazer negócios quando não há diferença de idioma. \1esmo com a existência de um tradutor. 

muito se perde. (Tradução livre) 
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interesse de países industrializados, empresas e turistas de todo o mundo, devido a 

possibilidades que vão desde o lazer ecológico, até apelos de produtos, serviços, pesquisa e 

arte como objeto de contatos e negócios internacionais transformam a questão da 

comunicação em um problema, exigindo uma administração permanente e crescente. Por esta 

razão, comunicação e idiomas foram tópicos centrais no estudo cultural que este trabalho 

propôs. 
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10. METODOLOGIA 

Este estudo contou, desde a elaboração, com dois passos metodológicos preliminares, 

caracterizados como pesquisa exploratória, de acordo com as descrições a seguir. 

A primeira fase da pesquisa exploratória, que contribuiu para a elaboração deste 

estudo, teve por objetivo ir ao campo da hotelaria na cidade do Rio de Janeiro para: 

• Uma observação preliminar em termos de receptividade de algumas unidades 

hoteleiras a este estudo, perscrutando a futura viabilidade de uma pesquisa de 

campo; 

• Favorecer a auto-análise e a autocrítica do pesquisador, em busca de 

autoconhecimento, a fim de identificar habilidades e vulnerabilidades para dar 

conta do projeto e desenvolver a dissertação proposta; 

• Aperfeiçoar a formulação do problema; 

• Antever possíveis dificuldades metodológicas, em especial, procedimentos 

flexíveis para abordar unidades hoteleiras culturalmente diversificadas. 

A segunda fase exploratória teve por objetivos: 

• Realizar contatos preliminares com as unidades escolhidas na pnmeIra fase, 

visando inserções preparatórias à pesquisa de campo propriamente dita, 

identificando possíveis sujeitos para entrevistas em cada unidade; 

• Obter informações sobre a existência de registros e acervos sobre hotelaria no país 

e no município do Rio de Janeiro que enriquecessem o estudo; 

• Identificar personalidades que atuaram ou atuam na cúpula hoteleira do Rio de 

Janeiro, em busca de possíveis entrevistas, relatos ou documentos importantes. 

10.1. Tipo de Pesquisa, seus Fins e Meios 

o método de pesquisa foi qualitativo, complementado por coleta e análise quantitativa 

de dados para estabelecer um diálogo entre resultados de naturezas diferentes, a fim de obter 

uma melhor compreensão da realidade enfocada, favorecer a confiabilidade do estudo e a 

consistência das conclusões. É o que Smith, Thorpe e Lowe (1998:134) qualificam de 
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triangulação metodológica envolvendo entrevistas, contatos telefônicos, questionários, 

encontros informais e várias outras possibilidades em pesquisa de campo. 

A abordagem metodológica deve estar mais próxima da pesquisa de avaliação porque 

analisa práticas hoteleiras já existentes, considerando-se o problema e as questões formuladas, 

podendo sugerir e até encorajar tanto o fortalecimento das mesmas quanto mudanças de 

procedimentos ou de rumo. (p. 9). Esse propósito aproxima-se do que T. S. Eliot considera 

uma importante função da cultura. 

Quanto à mudança de rumo, entendida como mudança de sentido, foram considerados 

três critérios fundamentais de classificação de pesquisa segundo os autores anteriormente 

citados, a saber: enfoque político, técnico e/ou filosófico. (Smith; Thorpe; Lowe: 10). Supõe

se que o enfoque técnico venha a oferecer mais fortes possibilidades na pesquisa de campo 

trazendo o risco de desviar o foco cultural do estudo para questões operacionais; que o 

político apareça timidamente e relacionado à busca de apoio governamental para infra

estrutura quando, possivelmente, valha a pena verificar se a estratégia cultural estaria presente 

de alguma forma; finalmente, que o filosófico seja o menos aparente, mas provavelmente rico 

para analisar a postura dos gerentes e da alta administração diante das diferenças culturais da 

clientela interna e externa e o equilíbrio entre o interesse pelo negócio e o respeito a pessoas. 

A realização deste estudo exigiu do pesquisador mais do que a descrição da realidade 

de cada unidade diante do problema, mas uma leitura crítica de cada uma e do todo porque 

avaliação não é apenas uma medida de processos e procedimentos, inclui postura e valores. 

Sem desprezar os dados quantitativos, os autores citados reportando às vivências de 

Fineman e Manghan argumentam que não têm sido os dados quantitativos os que têm 

"salvado muitas pesquisas, mas os intangíveis" (Smith; Thorpe; Lowe: 138). Neste ponto, a 

triangulação proposta apareceu como oportuna. 

Nesses termos, os fins da pesquisa proposta neste estudo orientaram-se para apreender, 

analisar criticamente, avaliar e sugerir novos procedimentos ou rumos para iniciativas e 

práticas de gestão intercultural encontradas no campo, em especial, sobre os idiomas. 

Este estudo recorre aos mais diversos meios disponíveis para apreender a realidade 

enfocada, de acordo com os objetivos formulados: desde a literatura disponível, passando por 

documentos ostensivos ou organizacionais, registros e possíveis acervos específicos da área 

de atividades, vídeos institucionais, fotos e representações gráficas simbolizando ou 
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retratando fatos, eventos ou momentos que contribuam para revelar as questões interculturais 

- foco da pesquisa. 

Portanto, a coleta de dados que foi baseada prioritariamente em entrevistas 

estruturadas, semi-estruturadas ou conversa - respeitando as características individuais e 

culturais dos sujeitos escolhidos e suas organizações - contou com questionários e se utilizou 

da observação eventual e sistemática, adequada a cada situação, complementando com o 

emprego rigoroso dos demais meios anteriormente citados. 

10.2. Universo e Amostra 

O universo da pesquisa foi constituído pelas unidades hoteleiras a seguir: Caesar Park 

Hotel, Copacabana Palace Hotel, Hotel Luxor Continental, Rio Othon Palace Hotel e Hotel 

Sofitel Rio, localizados na cidade do Rio de Janeiro. 

Embora este estudo pretendesse obter e tratar alguns dados quantitativos - referentes a 

investimentos com treinamento e desenvolvimento para destacar o montante despendido com 

programas de idiomas e cultura em comparação com o treinamento técnico em hotelaria - não 

foi muito preciso falar em amostra, pois a pesquisa foi, principalmente, qualitativa. O 

procedimento adotado foi de escolha dos hotéis, seguindo critérios de: 1. internacionalidade 

da clientela, 2. porte da organização, 3. infra-estrutura de apoio a eventos, 4. conforto, 5. 

classificação por categoria de qualidade, 6. localização atraente para estrangeiros em geral, 7. 

vivência pessoal e profissional do pesquisador em algumas destas unidades, 8. observações do 

pesquisador na primeira fase exploratória sobre o comportamento e o atendimento dos 

funcionários nas unidades hoteleiras mencionadas. 

10.3. Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos deste estudo foram escolhidos, conforme permite o método qualitativo, 

entre funcionários que servem mais diretamente aos clientes internacionais, e/ou responsáveis 

pela educação e pelo treinamento dos mesmos, além dos gerentes das unidades escolhidas, 

bem como todos os profissionais dessas organizações que puderam contribuir com dados e 

percepções, alcançando um mínimo de cinco pessoas por organização, visando ao bom 

andamento da proposta deste estudo. 

Além disso, puderam ser entrevistadas personalidades de destaque e grande 

experiência na atividade hoteleira no Rio de Janeiro e no país. 
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10.4. Tratamento de Dados 

A análise qualitativa deste estudo não buscou conclusões genéricas, nem considerou 

"determinantes", nem tampouco privilegiou "fatos" em detrimento de "elaborações mentais", 

ou separou fato de valor, reconhecendo a necessidade de "misturar" métodos nas pesquisas 

gerenciais. (Smith; Thorpe; Lowe,1998: 27-29). Aproximando-se da fronteira com a 

fenomenologia, assumiu uma busca que descarta as certezas para avaliar as possibilidades. 

O tratamento dos dados quantitativos possibilitou observar melhor o peso da postura 

filosófica e prática sobre treinamentos voltados à cultura e aos idiomas. Permitiu, também, 

avaliar até que ponto as opções por treinamentos operacionais superam os comportamentais, 

voltados à cultura e aos idiomas e, ainda, até que ponto os interesses estão direcionados para a 

clientela externa ou para a relevância do humano, do cliente interno, também. 

A análise qualitativa constituiu uma base imprescindível para a compreensão dos 

fenômenos que foram estudados nas organizações hoteleiras, uma vez que as correlações 

estatísticas foram substituídas pelas relações entre várias descrições individuais, não para 

buscar regularidades, mas confirmabilidade; quando opiniões foram consideradas relevantes 

para a compreensão do problema, pelas interpretações subjetivas. 

Logo, o significado que os sujeitos dão às suas percepções e os diferentes pontos de 

vista individuais foram um foco de atenção da análise realizada. 

Sem a intenção de empregar nesse primeiro desafio de pesqmsa o método 

fenomenológico, o esforço do pesquisador foi no sentido de assumir uma postura ética, 

fundamental na fenomenologia. Este empenho favoreceu uma iniciação à fenomenologia para 

praticá-la em estudos futuros. 

Segundo a citação de Sylvia Constant Vergara (2000: 58), "O método fenomenológico 

permite entender o comportamento humano a partir do próprio ator. Permite conhecer as 

pessoas pessoalmente e ver como elas estão desenvolvendo suas próprias visões de mundo". 

Na verdade, é provável que a atração exercida pela fenomenologia esteja relacionada à 

busca permanente, não tanto do entendimento intelectual, mas da compreensão das e nas 

organizações humanas, que as discussões sobre uma Gestão pela Formação Humana, no 

Mestrado em Administração Pública da FGV, possibilitam aspirar. 
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10.5. Limitações do Método 

A metodologia escolhida para este estudo apresentou certas limitações que certamente 

desafiaram o pesquisador iniciante e que, em contrapartida, favoreceram sua experiência e 

serviram de estímulo para aprender a pesquisar e a pesquisar para aprender sobre hotelaria, 

uma área de conhecimento que devido à profissão do pesquisador, sempre o atraiu para 

investigar. 

A primeira limitação refere-se à dificuldade em lidar com o grande volume de 

informações que as pesquisas qualitativas costumam gerar, em especial, a partir de 

entrevistas. 

Esta limitação pôde ser atenuada pela disciplina e organização do pesquisador no 

armazenamento categorizado do material coletado e da disposição para ir organizando 

preliminarmente cada etapa de material coletado, de acordo com as possibilidades de resposta 

a cada questão proposta. 

A questão do tratamento de dados quantitativos, visando favorecer a confirmabilidade 

da pesqUisa qualitativa, também pôde fazer aparecer algumas fragilidades do estudo, 

estimulando conjecturas sobre o que um aprofundamento quantitativo possivelmente 

mllllmlzana. Porém, os conhecedores de metodologia qualitativa apresentariam o mesmo 

argumento sobre a opção qualitativa. 

Essas ditas limitações continuam a depender da visão de mundo de cada pesquisador e 

no que lhe confia para a solução de questões pesquisadas. 

Autores como Smith, Lowe e Thorpe (1998: 27-29) e Alves-Mazzotti (1998: 54) 

ajudam a perceber que parece não haver método sem limitações, o que se reflete nos estudos 

que os adotem. 

Além disso, estes autores levam a concluir que, se posições ortodoxas, tanto pró

quantitativas quanto qualitativas, estão menos rígidas; por outro lado, as polêmicas discussões 

entre as correntes de pensamento, de paradigmas, ou como cita Alves-Mazzotti de "doutrinas" 

incluídas no amplo escopo qualitativo parecem intermináveis. 

Certamente, um pesquisador iniciante não pode abdicar de fazer escolhas sob o 

argumento de que nada é pacífico ou arriscar-se a assumir combinações que o bom leitor 

acadêmico possa considerar equivocadas. 
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Provavelmente, a limitação deste estudo esteja mais relacionada à condição de neófito 

quase que inerente aos principiantes, do que com a metodologia em si. 

A simples questão do tamanho da "amostra", freqüentemente argumentada contra 

estudos qualitativos, dificilmente seria levada a sério por autores como Guba e Lincoln (1981: 

328-329) porque advertem para a equivocada interpretação da relação entre objetividade e 

quantidade que leva ao entendimento precário de que confiabilidade é conseqüência natural 

da quantidade, isto é, do tamanho da amostra. 

Apesar dos argumentos apresentados, os defensores dessa interpretação quantitativa 

radical encontrariam limitações neste estudo, a partir desse "princípio", tanto em relação à 

decisão pela cidade do Rio de Janeiro e pelo número de organizações hoteleiras enfocadas, 

quanto, ainda, pelo número de sujeitos escolhidos. 
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11. PESQUISA DE CAMPO 

11.1. Fases e Etapas 

A obtenção dos dados nas unidades hoteleiras estudadas deu-se em quatro etapas, a 

saber. 

Fase exploratória, quando o pesquisador se inseriu no contexto geral do estudo, com 

uma visão intensa da problemática proposta, o que favoreceu o diálogo com cinco gerentes 

das unidades hoteleiras pesquisadas. Nessa fase, a metodologia aplicada foi a conversa da 

qual resultou um volume significativo de informações e percepções que foram posteriormente 

agregados ao material obtido na fase da pesquisa de campo, propriamente dita. O tempo de 

permanência e de convívio em cada unidade na referida etapa da pesquisa levou entre seis e 

oito horas. Além da metodologia do diálogo, foi possível realizar observação assistemática e 

também participante pelo fato de o pesquisador haver participado de atividades e uso de 

serviços específicos de hotelaria em cada uma das unidades pesquisadas. Por exemplo: o 

pesquisador teve a oportunidade de participar do almoço no restaurante Atlantis do Hotel 

Sofitel para observar e apreciar o seu elaborado buffet de pratos internacionais e regionais na 

condição de visitante pesquisador. O pesquisador participou também de eventos da culinária 

típica brasileira no restaurante Poty de propriedade do Hotel Luxor Continental; 

Da pesquisa de campo resultou um volume considerável de dados com a aplicação de 

questionários e com a realização de entrevistas, nas quais o pesquisador discutiu com os 

sujeitos, trocou percepções, num processo de inserção sem que houvesse nenhuma 

intervenção por parte do pesquisador; 

Além disso, a alternativa de coleta de dados sobre as características de cada hotel 

analisado, via internet, enriqueceu os procedimentos anteriormente citados; 

Contatos telefônicos contribuíram para a obtenção de dados complementares, 

especialmente os de natureza quantitativa. A pesquisa de campo propriamente dita 

correspondeu às três últimas etapas. 

11.2. Pesquisa de Campo Propriamente Dita e Análise de Dados 

11.2.1 - Análise Qualitativa das Entrevistas 

O objetivo principal desta pesquisa foi apreender e explicitar tanto as percepções e as 

iniciativas dos gerentes em relação à competência intercultural dos empregados quanto o grau 



de receptividade da alta administração das unidades hoteleiras enfocadas, diante das propostas 

gerenciais decorrentes, visando ao treinamento e desenvolvimento nesta direção, incluindo 

idiomas, em busca de competitividade. 

Considerando que o estudo original foi verificar como a busca pela competitividade 

nos servIços de hotelaria na era da globalização deveria, necessariamente, incluir o 

entendimento sobre questões relacionadas à interculturalidade, o pesquisador obteve os 

resultados a seguir: 

As questões das entrevistas serão apresentadas reunindo, em primeiro lugar, aquelas 

que apresentaram maior grau de similaridade nas respostas, independentemente de em qual 

unidade hoteleira foram respondidas. 

1. Como a alta administração se posiciona no mundo dos negócios 
globais? A organização está incluída no desafio da 
competitividade nacional e global? De que forma? 

A cultura é um fator considerado? Por quê? 

o pensamento da alta administração das unidades hoteleiras estudadas manifestou-se 

orientado para os desafios da competitividade, porque se preocupam, constantemente, com o 

comprometimento, atitude positiva, entusiasmo e iniciativa dos seus colaboradores que 

perseguem com rigor a missão e a visão de suas instituições. A maioria dos gerentes 

entrevistados acredita possuir os melhores entre os melhores funcionários da hotelaria do Rio 

de Janeiro. 

Diante disso, esses gerentes garantiram que suas unidades hoteleiras estão 

posicionadas para os desafios existentes no mundo dos negócios globais. 

Quanto às características das organizações estudadas, os entrevistados responderam 

que são grandes propriedades, com tudo o que há de mais moderno em tecnologia, 

encontrando-se equipadas com inúmeras facilidades para prestar serviços cada vez melhores 

aos seus hóspedes. 

Baseado no resumo dessas características existentes, o pesquisador reportou-se à 

Raich, que embora trate da interculturalidade nos negócios, volta-se ao organizacional quando 

afirma que acima de tudo temos que lembrar que a economia e os negócios foram criados para 

servir a humanidade e não o contrário, de tal modo que tendemos a pensar que (eles) as 

pessoas constituem os maiores significados de nossas vidas (2000: 144). 
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As palavras de Raich podem contribuir para uma leitura esclarecedora dos indícios 

encontrados nestas instituições no sentido de que a missão das mesmas manifeste essa 

orientação. Isto porque as manifestações observadas apareceram orientadas para um conjunto 

de preocupações sintomáticas: tecnologia, qualidade, modernidade, conforto, melhoria 

permanente de serviços ao cliente. 

Quanto aos fatores culturais, o autor desse estudo presenciou um exemplo vivo da 

forma gentil de como uma das unidades hoteleiras (Othon) recepciona seus clientes. 

Momentos de observação assistemática revelaram diferentes formas de cativar os clientes com 

base na cultura, de acordo com a descrição a seguir. Havia uma mesa montada na recepção do 

hotel com o seguinte requinte: dois baldes forrados com toalhas de linho, contendo várias 

garrafas de água mineral. Ao redor dos mesmos, havia vários copos de cristal. Além disso, 

duas garrafas térmicas, contendo café, o tradicional cafezinho brasileiro, para recepcionar os 

seus hóspedes, cultuando, assim, o aconchegante ritual de recepcionar convidados com o 

aroma e o sabor típicos do Brasil. 

Em continuação, outro depoimento contribuiu para confirmar que a preocupação com 

a cultura é um fator recorrente. 

"A cultura brasileira é um fator muito considerado pela alta administração, porque os clientes 
gostam de desfrutar tudo o que é diferente em nossa cultura". (Copacabana Palace) 

Mesmo essas reações sobre a rotina hoteleira levaram o pesquisador a reportar-se à 

Crippa que considera cultura como culto. "Cultuar de maneira solene as idéias e as forças 

primordiais é determinar o significado e o alcance de uma cultura". (1975: 165). Embora 

aquele autor fale do solene, o clima organizacional percebido na pesquisa de campo, somado 

aos depoimentos dos gerentes possibilitou a constatação de que cultuar se encontra 

igualmente em iniciativas simples como as descritas anteriormente, pois elas também se 

apresentaram plenas de significado cultural. 

o pesquisador pôde observar que não são necessários momentos solenes ou rituais 

sagrados para se cultuar tradições e valores. O convívio com as unidades hoteleiras 

possibilitou constatar momentos sutis de culto à cultura nacional ou à cultura de outros povos 

em situações rotineiras como, por exemplo, um sorriso de despedida, um último cafezinho, o 

saideiro à brasileira ou um gesto de aceno ao retorno, estampado na fisionomia de um gerente 

ou de um simples gesto de um funcionário ao entregar os pertences de um hóspede que se 

afasta. 



2. Filosofia institucional inclui a questão da cultura? Isto é: o que o hotel 
significa como prestador de serviços nacionais e internacionais? 

Quais as aspirações para o futuro da organização? 

A transculturalidade para a competitividade e a elevação da auto-estima 
dos funcionários estão incluídas? 
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Os depoimentos a seguir revelam que a cultura está presente na filosofia e na política 

das organizações enfocadas, porém em diferentes níveis de significância e em manifestações 

próprias de cada caso. 

"O hotel sempre se preocupou e continua se preocupando em mostrar a cultura brasileira. 
Portanto, nossos serviços estão voltados para as clientelas nacional e internacional ". (Alice 
Klausz) 

"Para suavizar as diferenças culturais mantemos um departamento chamado Guest Relations. 
As pessoas que compõem em este grupo procuram estar sempre próximas dos clientes ". 
(Copacabana Palace) 

"A questão da cultura não é o foco principal para ser ministrado aos nossos funcionários, 
entretanto, ela está presente em nossa instituição ". (Caesar Park) 

Vale fazer, contudo, uma ressalva importante. Apesar de a cultura, notadamente a 

brasileira, estar presente em todas as instituições analisadas, há uma expectativa entre os 

funcionários, no sentido de um conhecimento abrangente sobre cultura dos povos em geral, 

com o objetivo de uma aproximação mais produtiva às expectativas dos clientes. Esse 

interesse ostensivo ou subjacente nas falas dos funcionários é uma questão apontada por 

Laraia considerando-a antiga na história da humanidade e atual em termos de oportunidade. 

Aquele autor, citando Confúncio, retroalimenta as expectativas dos funcionários com a 

seguinte reflexão: "A natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm 

separados" (2000: 10). 

Outros depoimentos resumIram o que uma organização hoteleira significa como 

prestadora de serviços nacionais e internacionais: 

"Faz-se importante manter a nossa clientela retornando sempre, o que é fortalecido ao oferecer 
os melhore serviços possíveis ". (Othon Palace) 

"O nosso maior desejo é conquistar a fidelidade deste segmento em suas viagens tanto a 
trabalho quanto a lazer. A nossa filosofia institucional inclui valores dentre os quais posso 
apontar a generosidade, a gentileza e a elegância de nossos serviços ". (Hotel Sofitel) 

Quanto à transculturalidade para a competitividade e a elevação da auto-estima dos 

funcionários, os resultados das entrevistas, nas cinco organizações, foram similares. 

"A preocupação dos nossos gerentes está mais voltada para o oferecimento de treinamentos 
específicos, porém, incluindo postura, valorização do cliente interno e externo, empowerment -
o desenvolvimento das equipes é prioritário. Aqui temos um grupo de mãos dadas ". (Othon 
Palace) 
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"Treinar e motivar as pessoas é importante porque neste momento em que as pessoas são 
treinadas, elas simplesmente agradecem - como se fosse apenas um benefício pessoal - nem 
sempre elas se dão conta que estão aprendendo e com isso o hotel também se beneficia ". (Faidy) 

Uma das respostas demonstrou que alguns gerentes necessitam desenvolver uma visão 

mais distinta entre treinamento e educação de seus colaboradores visando, no primeiro caso, 

melhoria permanente de desempenho e no segundo caso, a promoção da autogestão e a 

elevação da auto-estima de seus funcionários profissional e pessoalmente. 

o depoimento apresentado no parágrafo seguinte relaciona-se à preocupação do 

pesquisador relacionada com uma visão gerencial mais estratégica, isso é não limitada por 

exigências pontuais e em meros procedimentos que impeçam a compreensão mais abrangente 

dos processos. O pesquisador encontrou em Eliot (1988: 31), palavras que, na verdade, 

ilustram essas relações entre o procedimental e o processual diante da rotina diária: 

"tentaremos melhorá-la neste aspecto ou naquele, onde é evidente um excesso ou falha; 

devemos tentar ao mesmo tempo ter uma visão tão ampla que possamos evitar, ao endireitar 

alguma coisa, fazer estragos noutra". 

A presença da autocrítica diante do treinamento intercultural manifestou-se em duas 

direções: no reconhecimento de fragilidades e no empenho em avançar no sentido do humano. 

"A auto-estima poderia ser melhorada através do treinamento, no entanto certos gerentes 
acham sempre uma desculpa operacional para não enviar o seu pessoal para ser treinado. 
Sabemos que este gerente está errado, mas superar tudo isto é um desafio constante ". (Faidy) 

3. A cultura é interpretada como um problema ou 
como possibilidade de solução de problemas? 

Sobre esta última questão, houve muita similaridade nas respostas dos entrevistados, 

que consideraram a cultura como um potencial para a solução dos problemas existentes na 

rede hoteleira brasileira. 

Vale ressaltar que, apesar do nível de escolaridade da maioria dos funcionários dos 

hotéis do Rio de Janeiro ser baixa, como indicará este estudo, a cultura ainda é reconhecida 

como "um fator facilitador de soluções de problemas". Esse entendimento veio confirmar as 

palavras de Eliot (1988: 36): "a pessoa que contribui para a cultura, por mais importante que 

possa ser sua contribuição, nem sempre é uma pessoa culta"s . 

.) A cultura para Eliol não se relaciona com o nível de escolaridade. mas com o grau de sensibilidade sobre as peculiaridades relacionadas a tradições, valores. manifestações 

da sabedoria popular. 
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Esta similaridade foi confirmada nos depoimentos da maioria dos gerentes: 

" Cultura como possibilidade de solução de problemas é o que eu acredito que todos os gerentes 
devem perseguir". (Alice Klausz) 

"Certamente como solução de problemas visto que há uma cultura implantada desde o grupo 
proprietário anterior, que era japonês, no sentido de busca permanente de melhorias para os 
clientes, para os pequenos detalhes que fazem a diferença. Os funcionários são encorajados a 
solucionar os problemas dos clientes ". (Caesar Park) 

"Entendemos que a cultura deixou de ser um problema e podemos com o esforço de cada um 
solucionar os mesmos ". (Othon Palace) 

"Naturalmente como solução de problemas, porque os funcionários devem receber, 
inicialmente, um ensinamento social e assim que descobrem a paixão pelo atendimento e pelo 
entendimento sobre o seu cliente, eles tornam-se potenciais para uma carreira brilhante fUl 

hotelaria, superando assim os problemas". (Faidy) 

O último depoimento se distingue entre os demais devido à preocupação manifesta 

com a motivação dos empregados e como possibilidade de desenvolvimento profissional e 

humano, não somente com a solução de problemas organizacionais. 

Em continuidade, cabe destacar que a ampliação do sistema hoteleiro no Brasil 

representará uma fonte de novos empregos para pessoas cujo acesso ao sistema educacional 

formal foi limitado ao primeiro e/ou ao segundo grau completo, por duas razões principais. 

Devido às características culturais de comunicabilidade, gosto pelo servir e pelo 

relacionamento humano produtivo que têm favorecido um desempenho eficiente dessa faixa 

populacional em hotelaria, quando esses talentos naturais são reconhecidos e complementados 

pelos chamados "ensinamentos sociais". Em segundo lugar, devido à relativa facilidade com 

que os funcionários da base da pirâmide nos serviços conseguem aprender fundamentos de 

idiomas estrangeiros necessários ao bom desempenho de suas tarefas. 

4. A gerência de treinamentos se preocupa com a cultura no caso da alimentação 
em termos de qualidade? 

Etiqueta internacional? 
Regionalismos culturais brasileiros como fator de atratividade? 

Provavelmente, a face múltipla da pergunta tenha contribuído para depoimentos 

enriquecedores com ênfase ora na cultura da alimentação e regionalismos, ora sobre etiqueta 

internacional, enquanto fatores de atratividade e competitividade das unidades hoteleiras. 

Diante disso, o pesquisador procurou analisar numa seqüência lógica. 

Houve respostas singulares apresentadas quanto à cultura no caso da alimentação. 

Embora os responsáveis pelos treinamentos culturais revelassem sua preocupação com a 
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alimentação em nível universal, a rIqueza da cozinha brasileira com seus regionalismos 

sempre foi incluída porque, segundo os entrevistados, os estrangeiros e os turistas de outras 

partes do país apreciam muito a diversidade dos pratos oferecidos. O depoimento seguinte 

esclarece: 

"Apesar de nossa clientela básica ser composta por executivos estrangeiros, oferecemos aos 
sábados uma feijoada típica carioca como forma de integração entre a comunidade, clientes 
nacionais e internacionais de forma a manter também uma das tradições culinárias da cidade 
do Rio de Janeiro ". (Hotel Sofitel) 

Novo depoimento apresenta a mesma preocupação em outra situação. 

"Nos preocupamos muito com a interculturalidade na alimentação. Como exemplo, posso citar 
que no momento estamos implantando especialidades da cultura italiana que serão oferecidas 
aos nossos clientes. Por outro lado, aos domingos um farto e atrativo" brunch ", que significa 
na cultura norte-americana, uma composição entre café da manhã e almoço é oferecido aos 
hóspedes e estendido também à comunidade ". (Caesar Park) 

Os depoimentos acima ilustram o argumento de Laraia (2000: 15), no sentido de 

favorecer o conhecimento mútuo dos costumes dos povos "contemporâneos que vivem no 

chamado mundo civilizado". E, com esse objetivo, a alimentação aparece na pesquisa de 

campo como uma estratégia comum. 

Outras situações do cotidiano em hotelaria e que revelam a sensibilidade na 

administração dos treinamentos interculturais na alimentação foram assim descritos por dois 

dos entrevistados: 

"Inicialmente você tem que ensinar as pessoas que têm o conhecimento básico de arro~, feijão, 
farinha e macarrão, a importante missão de compreender o que é um cardápio balanceado, um 
cardápio de iguarias que eles nunca ouviram falar. Este tipo de treinamento deixa a desejar". 
(Faidy) 

"O setor de Relações com o Cliente trata de exemplificar a todos os funcionários um pouco da 
cultura e dos hábitos de cada lugar. Este procedimento trata de temas que podem variar desde o 
ensinamento de como se come o sushi (iguaria japonesa), até o conhecimento da culinária 
gaúcha, por exemplo ". (Copacabana Palace) 

Bosi (2000: 10) faz referências à cultura das classes pobres, iletradas, em um sentido 

positivo porque pode trazer ao cliente estrangeiro tudo o que é diferente, típico do espírito 

popular que é próprio da classe iletrada que forma "a máquina propulsora"das unidades 

enfocadas. Por outro lado, a questão do conhecimento aparece como uma preocupação dos 

gerentes. Assim foi descrito o depoimento relacionado com o conceito daquele autor: 

"Quando recebemos uma delegação japonesa, por exemplo, organizamos um informativo que 
consiste sobre o conhecimento das iguarias da cozinha japonesa e do comportamento e cultura 
daquele povo, porém, infelizmente não é um curso completo para administrar as competências 
interculturais dos funcionários iletrados como mencionei ". 
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Quando a perda de igualdade entre os funcionários e esses clientes acontece, conforme 

narrou um dos entrevistados, percebe-se o impacto da falta de conhecimento e o desafio no 

planejamento dos treinamentos para a linha de frente que é formada por essas pessoas 

simples, pertencentes às camadas da população cujo acesso à educação formal ainda é dificil 

em países emergentes: 

"O cliente solicita um chá com mel. O funcionário responde: acredito que não temos mel. Um 
dos exemplos verdadeiros aconteceu com uma cliente exigente e assídua do hotel. Ela solicitou 
um café descafeinado. O atendente sem saber do que se tratava, gentilmente se propôs a trazer 
um café" carioca ", - mais fraco ao adicionar água quente -. A cliente agradeceu a boa vontade 
do funcionário e disse: não gosto de cafeína. Diante disso faltou treinamento cultural, faltou 
conhecimento ". 

Quanto aos regionalismos culturais brasileiros, o pesquisador recorreu a Ribeiro 

(1995), que considera o Brasil como um país com "características continentais", onde os 

efeitos da nova urbanização e dos meios de comunicação de massa atuais trouxeram uma 

nova forma de estilos culturais uniformes, mas não foram suficientes para separar as 

características regionais próprias e excluir as diferenças subculturais dos brasileiros. O 

depoimento a seguir apresentou esta preocupação e o entendimento destas características 

torna-se um fator de competitividade e atratividade de clientes para esta unidade hoteleira 

especificamente enfocada: 

"A cultura regional é a nossa maior preocupação, visto que a nossa clientela é composta 
basicamente por executivos nacionais. Além disso, os hóspedes que mais têm freqüentado nossa 
unidade hoteleira nos últimos 14 anos têm sido os aeronautas da Varig. Percebo que os 
tripulantes, que são provenientes de várias regiões do Brasil, além de apresentarem expectativas 
de atendimento semelhantes aos de suas cidades de origem,simultaneamente estimulam nossa 
motivação para desenvolver habilidades interculturais". (Luxor Continental) 

A simbologia e a etiqueta na cultura também foi um tema considerado pelas 

organizações estudadas. 

Dados obtidos definem claramente esta preocupação: 

"Um treinamento básico sobre etiqueta internacional é fornecido a todos os funcionários. 
Exemplo: recentemente recebemos a visita do Príncipe Charles; com isso a cerimônia do chá foi 
apresentada a todos os funcionários do restaurante". (Copacabana Palace) 

Neste ponto, é oportuno lembrar as palavras de Eliot (1998: 46) que considera a 

"cultura de um povo como uma encarnação da sua religião". Essa íntima relação entre cultura 

e religião aparece na ação tomada por um dos gerentes entrevistados: 
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"Nos preocupamos muito quando recebemos delegações estrangeiras. Consideramos sua 
cultura da qual faz parte a religião. O caso mais recente aconteceu quando hospedamos uma 
delegação chinesa. Houve a preocupação pelas cores preferidas pelos chineses para 
ornamentar as mesas do restaurante, pela utilização de utensílios brancos que não 
demonstrassem nenhuma cOllotação com os utensílios da cultura japonesa. Além disso, a 
bandeira da China foi exposta na parte externa do hotel visando dar-lhes as boas vindas". 
(Caesar Park) 

No depoimento acima, a bandeira da China foi tomada como uma simbologia para 

reverenciar e aproximar o relacionamento e ampliar o conhecimento das diferenças culturais 

entre as pessoas envolvidas. Houve um cuidado rigoroso com a etiqueta internacional e, como 

se pode perceber, com a comunicação não-verbal. Esta última, lembra as recomendações de 

Axtel (1998: 91) sobre cuidados que as pessoas necessitam ter quando se trata da 

comunicação não-verbal. No caso citado, cores, formas e simbolismos desempenham um 

papel fundamental para a compreensão entre as pessoas. 

Um valioso depoimento de cliente que freqüenta regularmente uma das unidades 

hoteleiras enfocadas foi apresentado por um dos gerentes entrevistados. Trata-se de um 

resumo que esclarece as preocupações quanto à cultura na alimentação e na etiqueta 

internacional. (Hotel Sofitel) 

Para resumir este entendimento, o pesquisador elaborou a Figura 2, a partir dos valores 

e depoimentos observados por este cliente. 

VALORES DEPOIMENTOS 

Lay out O restaurante é bem sinalizado. 

Clima ambiental Acolhedor; sinto-me em casa. 

Etiqueta Mesa bem posta, a exemplo da cultura do meu país. 

Horário Posso jantar no restaurante mesmo tarde da noite. 

Cardápio A equipe está apta a me ajudar na escolha dos pratos internacionais. 

Alimentação Equilibrada e os alimentos são de excelente qualidade. 

Serviço Ágil, simples e nem um pouco servil. 

Atendimento Personalizado. 

Comunicação As pessoas me agradecem e me cumprimentam calorosamente. 

Figura 2 - Valores e depoimentos 

Os dados aCIma revelaram que clientes assíduos e exigentes, que se compreendem 

únicos e que esperam um tratamento personalizado indicam aos gestores na hotelaria quais os 

valores dessa categoria de clientela e suas expectativas em relação aos serviços de restaurante. 
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o depoimento acima confirma as palavras de Hofstede (1991: 209) que diz "que a 

forma mais simples de encontro intercultural está entre um indivíduo estrangeiro e o novo 

ambiente cultural". 

o entendimento intercultural não parece acontecer de um momento para o outro. 

George Fernandez (2001) afirma: "somente acontecerá através da preparação, esforço e a 

mente aberta das pessoas engajadas para superar inúmeros problemas". Aqui reside um 

grande desafio para a hotelaria, pois nem todo cliente é assíduo e, para que se torne assíduo, é 

preciso, em especial, que o choque cultural seja minimizado, que deixe de ser um desconforto, 

para ser, no máximo, um aprendizado. Logo, a preparação em todos os sentidos, porque a 

cultura circula em todos os sentidos, será sempre fundamental. 

5. É possível um hóspede sentir-se em casa em sua organização? 

o resultado obtido revelou que as unidades hoteleiras foram unânimes em afirmar que 

é possível um hóspede sentir-se em casa em suas instituições. Durante o estudo no campo foi 

possível perceber situações em que os hotéis se apresentaram como um referencial da 

residência individual de cada cliente, bem como a compreensão das pessoas da linha de frente 

sobre detalhes aos quais dão muita atenção tanto no restaurante quanto nos serviços de quarto, 

empenhados em que os clientes possam realmente sentir-se em casa. Esses empregados falam 

dessa possibilidade com muito orgulho sobre seu empenho em entender o que cada hóspede 

espera do sistema de trabalho em que eles estão engajados, mesmo na rotina padrão. 

Essas reações de satisfação em servir bem podem ser ilustradas com a seguinte citação 

de Peter Senge (1998: 28) sobre John Bemis para o assunto: "Compreender um sistema, 

significa compreender as pessoas que fazem parte desse sistema. E, essas pessoas são todas 

diferentes entre si." 

o depoimento a seguir, no qual um dos gerentes resume a reação dos demais em cada 

hotel pesquisado, confirmou a suposição de que não há perda da identidade cultural entre os 

funcionários, que são pessoas diferentes, para lidar com seus clientes também muito 

diferentes entre si: 

"Acreditamos que sim, isto é, os hóspedes podem sentir-se em casa, porque nossos fUllcionários 
em sua grande maioria - arrumadeiras e garçons - , a equipe responsável pelos serviços mais 
diretos aos nossos clientes, são pessoas simples com muita vontade de servir e atellder bem. 
Diria que apesar das dificuldades eles são seres humanos que não somente compreendem suas 
atribuições de atendimento, mas que se gratificam como pessoas, acolhendo bem os nossos 
hóspedes". (Othon Palace) 
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Esse depoimento estimula a seguinte leitura de Tenório (2000: 86), levando a perceber 

que há indícios de todos os elementos estruturais do mundo da vida nas organizações 

estudadas, visto que seus funcionários que apreenderam a cultura organizacional 

"conhecimento", pertencem a uma sociedade com ordem legítima e, o mais importante, 

mantêm suas personalidades individuais. 

Este segundo depoimento reforça o anterior: 

"A hospedagem semanal da equipe de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama que, antes 
de seus jogos no Rio de Janeiro, desfruta das facilidades do hotel. Nossos funcionários, desde a 
recepção até o restaurante estão acostumados com seus jogadores e dirigentes, aprenderam 
sobre as suas expectativas e antecipam todas as necessidades desta delegação, 
independentemente da preferência clubística de cada funcionário. Portanto, podemos dizer que 
todos os componentes desta equipe se sentem em suas próprias casas ". (Othon Palace) 

Cada hotel tem suas próprias razões para acreditar que seus hóspedes se sentem em 

casa, e seus esforços seguem o sentido próprio de cada cultura organizacional. 

"A tradição e a história deste hotel sempre foi focada no bem-estar dos clientes. Os nossos 
funcionários fazem parte de um sonho e quem não sonha se hospedar no Copacabana Palace e 
poder sentir o calor humano das pessoas desta cidade e que também se manifesta nos 
funcionários do hotel?". (Copacabana Palace) 

"Procuramos respeitar os aspectos multiculturais e sempre nos preocupamos com o bem-estar 
de cada hóspede. Um exemplo disto são os tripulantes da Varig que são tratados em igualdade 
de condições com os outros hóspedes que ainda estão por ser conquistados. Porque este nicho 
de mercado que aquela empresa nos proporciona é composto por pessoas que, de um modo 
geral, literalmente têm nos hotéis a sua segunda casa ". (Luxor Continental) 

Os depoimentos acima revelaram que há em cada uma dessas unidades hoteleiras, "um 

conjunto de representações imaginárias sociais que se constroem e se reconstroem nas 

relações cotidianas dentro da organização", como afirma Freitas (1999: 97) porque elas estão 

presentes em forma de valores, normas e significados, o que demonstra que essas 

organizações têm suas fontes próprias de identificação e de reconhecimento, não só para seus 

clientes internos, mas, também, para aqueles clientes que se sentem em casa naquelas 

instituições. 

6. Como se manifestam as preocupações em servir os clientes 

o mais parecido com suas culturas? 

Esta questão foi a que trouxe o maior número de respostas que não se relacionaram 

umas com as outras, porém, trouxeram riquezas de conteúdo. Os depoimentos que mais se 

aproximaram foram os seguintes: 
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"Os responsáveis por Recursos humanos devem ser muito atuantes e preocupados em 
proporcionar o máximo de treinamentos aos seus funcionários, de modo que eles percebam a 
importância de tratar e servir os clientes o mais parecido possível com suas culturas e 
exigências". (Alice Klausz) 

"Nos preocupamos muito. Por exemplo: até 1998 quando a nossa rede de hotéis era 
administrada por japoneses e costumávamos receber muitos hóspedes daquele país, vários 
cursos sobre a cultura japonesa foram oferecidos aos nossos funcionários. Atualmente ocorre o 
mesmo com a cultura mexicana, visto que esta unidade, hoje, pertence à rede de hotéis Posada". 
(Caesar Park) 

"Para reforçar os aspectos culturais japoneses, por exemplo, e de modo que a excelência de 
nossos serviços fosse ampliada, um manual de procedimentos e temas da cultura japonesa foi 
organizado e estudado pelos funcionários do hotel, com destaque para a arte da cozinha 
japonesa que inclui quais utensílios de mesa devem ser usados, como servir um chá verde, um 
saquê (aguardente extraído do arroz), quais os pratos preferidos desta clientela, bem como 
formalidades para recepcioná-los e também para agradecer-lhes no final de suas refeições, 
reforçando deste modo a comunicação". (Hotel Sofitel) 

O pesquisador percebeu que os depoimentos trouxeram uma forte tendência para o 

estreitamento das relações humanas através do conhecimento das diferenças culturais. 

Observou-se também o esforço dos gerentes em proporcionar o melhor para seus clientes, 

enriquecendo seus funcionários com o compartilhamento de diferenças do outro, como diz 

Fraga (1998: 120), quando os envolvidos na relação assumem uma atitude de compreensão e 

de respeito recíprocos. 

Observou-se que um dos gerentes, em contraste com os demais, apresentou a resposta 

dando ênfase também à comunicação. Para tanto, o autor desse estudo reportou-se à 

Baldissera (2000: 26), para justificar que há um esforço das pessoas envolvidas com a cultura 

organizacional daquela unidade hoteleira, portanto elas podem estar habilitadas a propor e 

coordenar a comunicação naquele hotel. 

o depoimento a seguir divergiu dos demais, porém apresentou uma nqueza de 

informação que justificou a preocupação daquela unidade quanto a atender os seus clientes o 

mais parecido possível com as suas culturas: 

"Por vezes essa preocupação é até exagerada porque a hotelaria brasileira não é inovadora. 
Posso classificá-la até de" arcaica "e, por vezes denomino-a de" tupi-guarani ". Cito como 
exemplo as roupas usadas pelos frentistas, cópia fiel da hotelaria dos países desenvolvidos, onde 
o clima frio predomina durante boa parte do ano e que o uniforme pesado usado por aqueles 
funcionários é adequado à estação, ao contrário dos frentistas brasileiros que, sob uma 
temperatura, por vezes em torno de 40 graus centígrados, devem usar constantemente o mesmo 
uniforme daquele estilo". (Othon Palace) 

Nessa direção, o autor desta pesquisa se reportou à Edward Hall (1990) que menciona 

a importância de entender como as pessoas lêem nosso comportamento, não as palavras e, 

principalmente, quando as dificuldades de comunicação intercultural ocorrem, onde cada um 
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tende a culpar os "outros" pela sua estupidez e engano, como observado na preocupação 

daquele gerente quanto ao uso inadequado do uniforme. Percebeu-se neste caso que a 

preocupação em servir bem o cliente é tanta que esqueceram da realidade concreta da cidade 

do Rio de Janeiro para se adequar às altas temperaturas. 

Provavelmente aquele gerente também se preocupou com os seus recursos humanos 

quanto ao uso do inadequado uniforme. Esta inadequação levou este autor a se reportar à 

Tenório (2000: 120), que considera este tipo de preocupação como um processo de 

monetarização-reificação do mundo da vida no mundo do trabalho. 

o estudo revelou mais uma vez a preocupação com o humano. Nas palavras de outro 

gerente entrevistado, este autor percebeu a importância de conscientizar as pessoas quanto a 

atender e servir os "outros" de uma maneira mais próxima de suas culturas. A resposta 

daquele gerente foi a seguinte: 

"O que acontece com a hotelaria brasileira é que em geral as pessoas vêm até a organização em 
busca de serviço, não têm ainda profissionalismo de servir os clientes. Nos preocupamos muito 
com isto e é preciso conscientizá-los. Por exemplo: a senhora caipira é uma arrumadeira e está 
em pé de igualdade com o cliente, igualdade esta que pode durar apenas 5 minutos. Pode-se 
dizer que é a igualdade da magia, da hospitalidade, entretanto quando acontece a primeira 
falha profissional, surgem as reclamações e abaixa a auto-estima". (Faidy) 

Isto significa que as pessoas precisam ser bem treinadas de modo que as falhas não 

aconteçam com tanta periodicidade. A preocupação do entrevistado quanto à conscientização 

dos empregados, transportou este pesquisador às palavras de Yatsuda (2000: 103) que diz: "É 

bem verdade que se, de um lado, o termo caipira é geralmente decodificado de modo 

pejorativo, de outro, registram-se esforços (de uma minoria) em sentido contrário". É bastante 

provável que aquele gerente se encontre nesta minoria, tratando seus colaboradores como 

seres humanos, nem os idealizando nem os tratando como animais, mas dotados de 

consciência, cultura própria e participante do processo de aproximação das pessoas, 

conseqüentemente, neste caso, atender bem os seus clientes em busca da competitividade do 

setor. 

o estudo revelou também que há fortes indícios de comunicação organizacional em 

um dos depoimentos revelados. Nesse sentido, o pesquisador se reportou a Baldissera (2000: 

29) que aborda a fala do grupo, que possibilita descrever as estratégias de comunicação 

daquele grupo como sendo um conjunto de codificações que devem ser interpretadas da 

mesma forma por todos os participantes da equipe. O depoimento revelou, além do aspecto da 
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comunicação organizacional, a preocupação em servir bem os clientes multiculturais. Assim 

foi descrito: 

"Essas preocupações sào administradas pelo nosso serviço de (Comentários de Clientes). 
Recebemos mensalmente um resultado estatístico o qual tem nos revelado que os nossos clientes 
nacionais e internacionais sentem-se bem acolhidos e nos revela também que suas culturas sào 
sempre bem respeitadas e compreendidas por todos os colaboradores de nossa equipe ". (Othon 
Palace) 

Um forte contraste com as demais respostas foi encontrado no depoimento seguinte: 

"Como o nosso departamento de Relações com o cliente está sempre presente, nào nos 
preocupamos muito com o desenvolvimento dos temas culturais, visto que nossos funcionários 
sào pessoas simples e este tema lhes parece bastante complicado ". (O entrevistado solicitou que 
não fosse identificado) 

Este depoimento significou para o autor, inicialmente, que há falhas na compreensão 

do que significa entendimento cultural entre as pessoas que, apesar de serem simples, 

possivelmente tenham uma consciência grupal operosa e operante, como cita Bosi (1992: 16), 

que merecem receber treinamento e desenvolvimento para atingirem seus planos futuros. 

Segundo, que há falhas na comunicação organizacional daquela unidade enfocada, 

visto que há somente a presença de um grupo para se preocupar em atender os clientes o mais 

próximo de suas culturas, o que pareceu para o pesquisador que aquelas pessoas simples são 

consideradas como indivíduos isolados do todo. Nesse sentido, as palavras de Baldissera 

(2000: 26) contribuíram para essa reflexão: "em nenhum momento se pensará em emissores e 

receptores como indivíduos isolados, ativos e/ou passivos, mas enquanto lugares em que 

emissores/receptores, participantes da disputa dos sentidos no processo comunicacional, 

podem, inclusive, coincidir". 

7. A possibilidade de atrair a clientela multicultural para sua organização é alta? 
Média? Baixa? 

Porquê? 

Visando a resumIr os depoimentos dos gerentes entrevistados acerca das 

possibilidades que a indústria hoteleira possui em atrair a clientela intercultural, o pesquisador 

elaborou a Figura 3, a seguir. 
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HOTEL POSSIBILIDADE DEPOIMENTOS 

"É uma rede de hotéis de alto nível, que privilegia o conforto, a 

• Othon modernidade e a dimensão humana. Nossa prioridade é atender e 
• Alta satisfazer uma clientela composta de executivos nacionais e Palace 

internacionais ". 

"O hotel procura personalizar serviços de acordo com a cultura do 

• Caesar Park • Alta cliente. Além do mais, nosso alto padrão de qualidade é um fator que 
agrada todas as culturas". 

• Copacabana "Isto é devido aos padrões rígidos que existem e sempre existiram em 
• Alta nosso hotel. Temos história e somos conhecidos internacionalmente". Palace 

"Posso afirmar que estamos preparados porque procuramos deixar 

• Luxor nossos clientes à vontade e, também porque estamos sempre atraindo 
• Alta novos clientes, principalmente após as reformas estruturais feitas em Continental 

nossa unidade". 

"A nossa expectativa tem sido atrair o mercado executivo nacional e 
internacional, principalmente o mercado europeu. Portanto estamos 
acostumados a hospedar clientes com diferenças culturais diversas. 

• Hotel Sofitel • Alta Por exemplo: Nossos princípios de respeito à cultura estrangeira são 
também estendidos à nossa cultura. Para completar diria que 
valorizamos muito os nossos clientes, sem que para isso tenhamos que 
ser submissos". 

Figura 3 - Possibilidades e depoimentos 

o resultado das respostas acima apontou que as unidades hoteleiras enfocadas foram 

unânimes em responder que suas possibilidades para atrair a clientela multinacional são altas. 

o resultado apresentou também algumas similaridades quanto às justificativas para 

atrair aquela clientela. O pesquisador observou que as respostas levaram em conta, também, o 

conforto, a modernidade, a qualidade dos serviços, que juntos formam elementos para atrair 

clientes e se posicionar no mundo globalizado. Para justificar esse entendimento, o autor se 

reportou a George Fernandez (2001), que em suas palavras revela que o mundo de hoje está 

diferente, que sofre influências de empresas multinacionais, que há uma revolução 

tecnológica e de informações que leva as pessoas e o mundo à globalização. Desta forma, 

percebeu-se a preocupação daqueles gerentes globalizados em atrair suas clientelas 

multiculturais. 

A tabela também possibilita visualizar que a cultura é compreendida em suas diversas 

dimensões e origens, por exemplo, diferentes nacionalidades, as subculturas nacionais e ainda 

as diferenças culturais relativas a atividades profissionais. Os depoimentos resumidos na 

tabela propiciam perceber estilos diferentes de gestão para atrair clientes, porém baseados em 

dois princípios fundamentais, isto é: o reconhecimento de padrões universais de qualidade, 
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simultaneamente ao empenho no atendimento personalizado. Os gerentes demonstraram haver 

compreendido que padrões universais respeitados são a base para considerar as expectativas 

singulares de cada um de seus clientes. 

8. Há orçamento destinado aos treinamentos de competência intercultural? 

Esta questão não apresentou as cifras destinadas pela hotelaria aos treinamentos de 

interculturalidade, entretanto, apresentou indícios de existência de valores destinados a este 

tipo de treinamento em todas as unidades enfocadas. Percebeu-se que a preocupação das 

gerências quanto à competência intercultural de seus colaboradores ocorre, geralmente, 

antecedendo eventos. Os depoimentos a seguir esclarecem a reflexão do autor: 

"Há orçamento para cursos de competência intercultural, porém, os mesmos são desenvolvidos 
somente para nível gerencial e aproveitamos a oportunidade para habilitar facilitadores. 
Infelizmente não temos um curso específico de conhecimento das diversas culturas nacionais e 
internacionais. O que geralmente acontece são informações que todos os funcionários recebem 
sobre os hábitos e costumes das delegações que geralmente se hospedam conosco". (Othon) 

"Não especificamente, porém as pessoas envolvidas no setor de Relações com os Clientes estão 
constantemente recebendo informações e instruções de competência intercultural". (Copacabana 
Palace) 

"Não temos um orçamento específico destinado a esse tipo de treinamento. Quando recebemos 
delegações internacionais, desenvolvemos um briefing que aborda as diferenças culturais e 
alimentares dos nossos clientes". (Faidy) 

Assim, esta análise, que apontou a quase inexistência de orçamento específico para 

treinamentos de competência intercultural, apesar de haver indícios neste sentido, levou o 

autor desse estudo concluir que as palavras que Fernandez (2001) recomenda podem auxiliar 

a percepção dos responsáveis pelos treinamentos interculturais, como um tema para ser 

desenvolvido e estendido a seus colaboradores continuamente: O autor daquelas palavras 

adverte que as pessoas com as quais você se relaciona no cotidiano, apesar de se vestirem 

como você, falarem até o mesmo idioma, definitivamente não são iguais a você; elas têm 

culturas diferentes, linguagens e maneiras próprias de comportamento para orgamzar 

negócios, além disso, elas pertencem a culturas diferentes. 

9. Até que ponto os aspectos culturais apresentados pelos candidatos ao cargo 
são considerados na ocasião da seleção? 

Possivelmente, devido à significância da pergunta para os entrevistados, os 

depoimentos foram ricos em informações, ora considerando a cultura na ocasião da seleção, 

ora desconsiderando-a. Houve também respostas inovadoras que mereceram ser analisadas 

separadamente. 
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Inicialmente, os depoimentos similares decorrentes dessa questão foram analisados em 

seqüência segundo a maior concordância quanto à consideração dos aspectos culturais dos 

candidatos na ocasião do recrutamento: 

"Algum conhecimento intercultural pode ser um diferencial na aprovação do candidato. São 
importantes, principalmente para aqueles funcionários que têm contato direto com o hóspede. 
São avaliadas a fluência em idiomas e a realização de viagens a lazer ou a trabalho". (Caesar 
Park) 

"Esses aspectos são considerados, porém não são determinantes". (Luxor Continental). 

A pesquisa de campo revelou que a afluência de turistas e executivos nacionais 

compõe a maior clientela desse hotel, o que justifica uma certa despreocupação com as 

culturas estrangeiras. Porém, o decorrer da entrevista com a gerência possibilitou conferir que 

não há falta de sensibilidade na gestão de diferenças subculturais, tanto da categoria de 

executivos quanto das diferenças decorrentes de origem dos hóspedes em termos das regiões 

do país. 

Os depoimentos também indicaram que os gerentes entrevistados têm alguma 

preocupação com o que Hofstede (1997: 05) chama de refinamento da mente quando 

seleciona candidatos a cargos naquelas organizações. Explica o autor citado: "Na maioria dos 

idiomas ocidentais, cultura significa civilização ou refinamento da mente, em particular, os 

resultados de tais refinamentos, como por exemplo educação, arte e literatura". Para conviver 

com clientes de um hotel da categoria cinco estrelas, esse "refinamento" do qual fala Hofstede 

pode ser um diferencial de atratividade e lealdade do cliente. 

Após os depoimentos similares, as discordâncias quanto à consideração desses 

aspectos culturais, por ocasião da seleção dos candidatos, passam a ser apresentadas: 

"A maioria dos candidatos é proveniente de uma camada pobre de nossa sociedade, sendo 
assim, os aspectos culturais não são quase observados. O que mais se observa é a atitude e a 
boa vontade de cada candidato". (Alice Klausz) 

"Para trabalhar na rede hoteleira, o funcionário não precisa ser muito culto, mas deve ser 
simpático e cortês. Para a grande maioria dos cargos, estes aspectos não são considerados 
porque lamentavelmente, na sociedade brasileira, o ascesso à educação fica reduzido ao 
primeiro grau, e mais escassamente ao segundo grau". (Faidy) 

O que fica evidente nesses depoimentos é a concepção de cultura como sinônimo de 

conhecimento, de educação formal, de escolaridade, não se relacionando aos conceitos de 

cultura que fundamentaram este estudo tais como Bosi, Crippa, Eliot, Erny, Hofstede e 

Laraia. 
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o pesquisador conclui que a maioria dos trabalhadores da rede hoteleira origina-se de 

uma classe pobre e com nível educacional baixo. Assim, eles não possuem nível superior e 

não pertencem a nenhum segmento privilegiado da sociedade brasileira, onde, como diz Bosi 

(1992: 320), o Estado arca com boa parte do ônus da instrução superior e que protege, 

principalmente, as classes alta e média dessa população. 

Por último, foram colhidos dois depoimentos, os quais o pesquisador classificou como 

respostas inovadoras, a saber: 

"Os funcionários formados em Hotelaria e Comunicação entram na indústria hoteleira em 
estágio diferente e passam a formar o quadro de supervisão com grandes possibilidades de 
crescimento interno. Nesses casos a cultura é considerada ". (Faidy) 

"Não posso responder a esta pergunta porque são os psicólogos que se encarregam de fazer a 
seleção. Entretanto, posso afirmar que damos preferência para o público de cultura carioca. 
Caso não tenhamos pessoas em condições aqui, recorremos aos demais brasileiros e, 
finalmente, recorremos aos estrangeiros ". (Copacabana Palace) 

No primeiro depoimento acima citado, o pesquisador entendeu que o gerente 

entrevistado poderia ter uma melhor compreensão do que é cultura e o que é intelectualidade, 

conhecimento geral, educação formal que identificam as origens das pessoas, porque não 

somente as atividades que refinam a mente do indivíduo, mas também as coisas comuns e 

simples da vida cotidiana devem ser consideradas como cultura, conforme citou Hofstede 

(1997: 05). E essa percepção favorece a atratividade dos hotéis, porque diferenças culturais, 

bem administradas internamente, podem oferecer aos clientes uma riqueza de posturas 

alternativas no atendimento que enriquecem qualquer serviço, sem obscurecer o estilo próprio 

da organização. 

A última resposta dada revelou ao pesquisador a preferência dada por aquela unidade 

hoteleira à subcultura brasileira, com ênfase na cultura carioca. Vale ressaltar que a referida 

unidade hoteleira representa o que há de mais tradicional na hotelaria do Rio de Janeiro. Essa 

é uma característica importante para a reflexão das unidades e das redes que estiverem 

instaladas há menos tempo no país, pois a tradição já manifestou seu aprendizado, isto é: 

contratar pessoas da própria cultura nacional dá bons resultados. 

10. Como os gerentes avaliam os aspectos interculturais 
no gerenciamento de propaganda e marketing do hotel, 
no Brasil e no exterior? 

Os depoimentos obtidos apresentaram diversidade de opiniões. Houve riqueza nos 

depoimentos, entretanto, mereceram ser analisados separadamente. 
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Um dos entrevistados apresentou o seguinte depoimento: 

"Estas atividades se concentram em nosso setor corporativo em São Paulo. Neste contexto diria 
que todos os elementos culturais e a diversidade das culturas regionais brasileiras estão sempre 
presentes /las propagandas da nossa rede ". (Caesar Park) 

o pesquisador encontrou em Ribeiro (1995: 272) palavras que esclarecem as variantes 

principais da cultura brasileira tradicional, as quais são representadas pela cultura crioula, 

caipira, sertaneja, cabocla e gaúcha, que, juntas, podem colaborar para o desenvolvimento de 

propaganda e marketing daquela unidade hoteleira enfocada. 

Em continuação, outro depoimento contribuiu para confirmar que a preocupação com 

os aspectos interculturais no gerenciamento de propaganda e marketing dos hotéis é um fator 

recorrente. 

"Procuramos dar muita ênfase sobre este tema. Cito um exemplo bem esclarecedor: 
Recentemente aconteceu um seminário de hotelaria em Lisboa, Portugal, onde apresentamos 
vários filmes institucionais, os quais mostraram as nossas unidades hoteleiras de todo o Brasil, 
aspectos de cada cidade e seu folclore local. Levamos também um chef da cozinha brasileira, 
que preparou e apresentou pratos típicos de cada região brasileira que foram degustados pelos 
visitantes ". (Othon Palace) 

A riqueza do depoimento citado levou, inicialmente, o autor desse estudo a se reportar 

a Crippa (1975) que ressalta a importância de cultuar o presente, baseado em um passado 

remoto e original como demonstra a diversidade da cultura brasileira. 

Nessa direção, aquele depoimento revelou também a preocupação do gerente daquela 

unidade hoteleira com a cultura popular brasileira para divulgar o seu hotel. Para exprimir a 

cultura popular brasileira, o pesquisador se reportou a Bosi (1992: 320), que diz: "é o 

imaginário do povo, formalizado de tantos modos diversos, que vão do rito indígena ao 

candomblé, do samba-de-roda à festa do Divino, sem esquecer as manifestações de piedade 

do catolicismo que compreende estilos rústicos e estilos cultos de expressão". 

o autor concluiu que aquela unidade hoteleira encontrou na cultura brasileira a sua 

melhor propaganda e marketing para divulgar o hotel no exterior. 

A seguir, outro depoimento revelou que a tradição, a competência e a imagem são 

fatores fundamentais para a divulgação do hotel no exterior. 

"O nosso marketing é a própria história do Copacabana Palace. Ela é rica em detalhes e até um 
livro sobre o tema já foi lançado no mercado. Trata-se da obra de Ricardo Boechat que ela em 
si é a nossa maior propaganda, não só em nível doméstico como também no exterior". 
(Copacabana Palace) 
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Neste ponto, o estilo de gestão do Copacabana Palace revela os valores acima citados 

que formam, indiscutivelmente, o seu melhor marketing. Este é um privilégio das 

organizações que historicamente vêm atendendo às aspirações dos clientes. Esse não é o 

caminho mais fácil, pelo contrário, é o que exige um estado permanente de alerta e de 

compartilhamento entre a alta administração e a linha de frente. Porém, dificilmente não seja 

um caminho de sucesso e orientado para a ética, preocupando-se em respeitar o cliente e até 

mesmo da melhor maneira possível, suas aspirações e expectativas. 

11. Quais são os idiomas que formam o requisito principal 
para a contratação de novos funcionários? 

Apoiando-se nos depoimentos dos gerentes entrevistados, o pesquisador representou 

estes dados da seguinte forma: 

HOTEL IDIOMAS DEPOIMENTOS 

"Para as funções de atendimento ao cliente na recepção e para telefonista, a 

• Othon Palace • Inglês exigência de idiomas, principalmente o inglês recebem um nível mais 
elevado". 

"Os critérios de seleção incluem a fluência do idioma inglês para os 

• Caesar Park • Inglês 
atendentes de recepção e para os cargos gerenciais. Para as demais funções, 
o conhecimento básico do inglês é importante. Atualmente os idiomas 
espanhol e italiano também são considerados importantes". 

"Pela ordem diria que os idiomas inglês, espanhol e francês constituem os 
• Copacabana critérios principais para a contratação de novos funcionários. Dentre os 350 • Inglês 

Palace funcionários que temos, 85 estão cursando esses cursos de idiomas ". 

"Como a demanda por empregos é alta, exigimos ótimo conhecimento em 
idiomas para os funcionários de recepção, relações com os clientes e 

• Luxor telefonistas. Numa ordem de importância apontamos: inglês, espanhol e 
• Inglês francês. Por outro lado, funcionários como camareiras e garçons pouco falam Continental 

idiomas estrangeiros, porém eles recebem conhecimentos básicos do idioma 
inglês". 

" Inicialmente o idioma inglês faz parte do requisito principal para a 
contratação de funcionários que recebem oportunidades de crescimento 

• Hotel Sofitel • Inglês interno através de suas transferências para outras áreas da organização, num 
processo chamado recrutamento interno. Os demais idiomas, tais como 
espanhol, francês e italiano são ensinados àqueles que se interessam ". 

Figura 4 - Idiomas e Depoimentos 

Os dados acima revelaram que houve unanimidade quanto à importância do idioma 

inglês como um dos requisitos para a contratação de novos funcionários naquelas unidades 

hoteleiras enfocadas. 

Como segundo idioma em importância houve também unanimidade nos depoimentos 

que consideraram o espanhol como um dos requisitos. Seguindo uma ordem de importância, 
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as respostas revelaram que o italiano e o francês são também considerados para a formação 

daqueles requisitos. 

Para justificar a importância que o idioma inglês recebeu dos entrevistados, o 

pesquisador se reportou, inicialmente, a Joel Spring (1998: 28), que descreve esse idioma 

como um fator de possibilidade de entendimento, principalmente no intercâmbio internacional 

do conhecimento. Além disso, ressalta aquele autor, o inglês é considerado nas discussões de 

educação e também como um instrumento de alavancagem para o sucesso nos complexos 

culturais e lingüísticos nas sociedades pluralistas. 

Visando fortalecer o resultado obtido, o autor deste estudo se reportou também a 

Terpstra (1985: 32) que destaca a importância desse idioma no mercado econômico global ao 

citar Jacob Grimm, que em suas palavras diz que, aproximadamente, trezentos milhões de 

pessoas usam o idioma inglês como sua primeira língua, que o inglês é falado, escrito e 

divulgado em todos os continentes e, finalmente, para justificar essa importância, ele diz que 

esse idioma é o mais estudado nos países nos quais o inglês não é a língua nativa. 

Para justificar a presença dos demais idiomas citados entre os selecionados para 

treinamento, segundo os critérios encontrados na rede hoteleira estudada, o pesquisador 

recorreu à monografia elaborada por este autor (1989: 18) que inclui esses idiomas entre os 

mais falados no contexto econômico mundial, juntamente com o inglês. 

Percebeu-se que as exigências quanto aos idiomas estrangeiros poderão trazer 

benefícios positivos para o estado de espírito e a auto-estima dos funcionários, os quais 

estarão habilitados para minimizar o impacto das diferenças culturais, favorecendo seu 

desempenho profissional naqueles hotéis enfocados (Copeland, 1986: 113). 

Ficou constatado nos depoimentos que o conhecimento do idioma inglês em nível 

básico é considerado suficiente segundo os critérios de seleção para funcionários que 

postulam funções como camareiras e garçons, por exemplo. Essa decisão de gestão vai ao 

encontro das expectativas do usuário que podem ser ilustradas com o depoimento a seguir. 

Pennycook (1994: 107), citando Winston Churchil em 1943, o inglês em nível básico é de 

fundamental importância tanto em seu uso quanto na sua difusão. 

Independentemente das razões que tenham motivado tal depoimento, o que interessa a 

este estudo é o atendimento à expectativa do cliente estrangeiro quanto a ser atendido em seu 

idioma de origem ou pelo menos no idioma mais corrente internacionalmente. Neste ponto, a 
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literatura vem apresentar o idioma inglês como uma presença recorrente na maior parte dos 

paises atualmente. 

Não se trata aqui de submissão a qualquer colonialismo lingüístico. Trata-se, na 

verdade, de construir um padrão de atendimento internacional que a globalização vem 

exigindo como requisito para competitividade nos serviços. Adotando esta alternativa de 

gestão, a hotelaria estará simultaneamente atendendo às expectativas da clientela interna e 

externa por razões diferentes. Por parte do cliente externo, o conforto esperado 

disponibilizando o que lhe é familiar. Por parte do cliente interno, possibilitando o 

aprimoramento de sua formação profissional e de suas possibilidades de um relacionamento 

intercultural mais rico. 

Foi ainda observada a exigência de um nível avançado do idioma inglês para as 

funções de recepcionistas, telefonistas e gerentes. Pelo fato de esses funcionários serem 

bilíngües, eles constituem uma categoria profissional que pode favorecer a comunicação nos 

negócios internacionais como diz Terpstra (1985: 43). Portanto, o critério adotado pelas 

unidades hoteleiras justifica-se não só para melhorar a comunicação entre os funcionários e 

seus clientes, mas também para o gerenciamento de suas relações internacionais. 

12. Em que critérios se baseiam as decisões sobre treinamento de idiomas? Quais? 
Com que profundidade em relação às diversas funções e atribuições? 

Esta pergunta trouxe respostas bastante diferentes entre si, porém, trouxeram riqueza 

de conteúdos. Os depoimentos a seguir receberão uma análise criteriosa por parte do 

pesquisador: 

"Os nossos critérios de distribuição adotados para o treinamento de idiomas são: Após a 
seleção os funcionários recebem treinamentos intensivos nos idiomas inglês e espanhol. Quanto 
aos demais idiomas, cada funcionário pode contribuir para o seu crescimento profissional 
administrando-os por conta própria - no momento há contenção de custos. Devido à abertura 
do programa de especialidades da culinária italiana em nosso restaurante, o idioma italiano em 
nível avançado tem sido administrado para os funcionários do restaurante ". (Caesar Park) 

"Os cursos são focados de modo que os funcionários percam o medo da comunicação. Por 
exemplo, uma arrumadeira se fará compreendida no idioma inglês, quando falar termos como 
lençóis, fronhas, travesseiros, cortinas, toalhas, sabonetes, tapetes, ar condicionado, lâmpadas, 
enfim, todos os termos que se relacione com a suafunção". (Faidy) 

"A Gerência de Recursos Humanos mantém professores de inglês contratados pelo próprio 
hotel que organizam um conteúdo programático incluindo uma linguagem adequada para cada 
função e direcionado para as equipes de camareiras, garçons, recepcionistas e gerentes. Quanto 
aos demais idiomas, por exemplo, espanhol, francês e italiano são ensinados àqueles que se 
interessam e, para isso, o hotel contrata profissionais do mercado que vêm ao hotel diariamente 
para trabalhar com esses profissionais ". (Hotel Sofitel) 
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Como pode ser observado, houve unanimidade em três depoimentos quanto ao 

ensinamento dos idiomas, principalmente do inglês, através de uma linguagem adequada para 

cada função de hotelaria. Percebeu-se que aquelas unidades hoteleiras utilizam essa estratégia 

abrangendo a maioria de seus recursos humanos. Seguindo uma ordem de importância, 

observou-se que as funções de arrumadeiras, garçons, recepcionistas e gerentes recebem, 

prioritariamente, esses treinamentos de idiomas. Fica explícita a percepção sobre a 

significância dos idiomas, tanto para as estratégias gerenciais quanto para a linha de frente. 

Como se observa, embora sendo parte de um critério adotado pelas unidades hoteleiras 

enfocadas, a profundidade com que aquelas gerências valorizam seus funcionários ao abrir

lhes um caminho profissional e humano levou este pesquisador a se reportar às palavras de 

Hofstede (1991: 213) que afirma "Não obstante, as palavras de uma língua serem símbolos 

em termos do diagrama da cebola, o qual significa que eles pertencem à superfície de uma 

cultura, eles são, também, os veículos de transparência da cultura". Justamente a consideração 

do idioma percebido como veículo de manifestação da cultura é o que torna seu aprendizado 

indispensável em muitos sentidos. Por exemplo, já foi visto no referencial teórico que 

aprender um idioma é importante mas não é suficiente, é preciso compreender a cultura. Esse 

desafio em RH tende a aumentar com a aproximação do primeiro mundo aos países em 

desenvolvimento, em decorrência da avalanche de informações a turistas e executivos. Essa é 

uma realidade a que a hotelaria no Brasil e no Rio de Janeiro não estão imunes. 

A afirmação de Hofstede representa oportunidades dos dois lados, a favor da hotelaria, 

no sentido de atrair mais clientes interculturais e a favor dos funcionários - superfície de uma 

cultura -, que ao se comunicarem com seus clientes estrangeiros poderão demonstrar através 

do diálogo, suas subculturas, como também apreender sobre a cultura desses outros povos 

clientes. 

Um dado da pesquisa revelou que há treinamentos intensivos dos idiomas inglês e 

espanhol para todos os funcionários que forem recrutados. Esses mesmos depoimentos 

também revelaram que a redução momentânea de custos praticada em alguns períodos de 

baixa demanda na hotelaria tem levado os funcionários a estudar idiomas por conta própria. 

Esse dado revela o interesse dos funcionários nesse aprendizado. Notou-se, entretanto, que há 

exceções quanto a priorização do inglês, por exemplo: com a abertura de um restaurante típico 

italiano em uma das unidades hoteleiras estudadas, o idioma italiano passou a fazer parte dos 
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critérios de idiomas para os funcionários que trabalham naquele restaurante. Com essa 

iniciativa, a busca de um clima cultural autêntico ficou evidenciada, sabores, cores, rituais e 

idiomas, constituindo um ambiente à italiana. 

A inclusão do idioma italiano em nível avançado, como um dos critérios para decisão 

sobre treinamentos de idiomas foi compreendida por este autor como um fator de atratividade 

para aquela unidade hoteleira que optou pelo referido restaurante. 

Há autores que enfatizam fatores complicadores na utilização de idiomas estrangeiros 

o que se percebeu no cuidado de alguns gerentes, tanto a seu próprio respeito como optando 

por comissões de atendimento a estrangeiros e até não concordando sobre estudo de idiomas 

para a linha de frente. Copeland (1985: p 113) aponta as desvantagens e perigos de um 

idioma, quando as pessoas falam ainda precariamente, citando: 

"Ao desconhecer as nuances das palavras ou descuidar da entonação, pode levar as pessoas a 
dizer algo que não pretendiam. Segundo esse autor, na maioria das línguas, algumas palavras 
comuns têm significados vulgares se forem pronunciadas incorretamente" 

Esse é um aspecto que precisa ser muito bem analisado pelos profissionais de 

treinamento. Um depoimento anterior destaca a oportunidade de as pessoas perderem o medo 

de falar um idioma estrangeiro, o que é considerado fundamental, porém, o encontro de um 

equilíbrio entre apenas falar e dizer o que é necessário com um certo cuidado, será 

fundamental para evitar situações embaraçosas. 

Outros elementos que poderão colaborar para os funcionários no conhecimento e 

desenvolvimento de idiomas são as nuances de entonação das palavras e a comunicação não

verbal. Como diz Copeland, nesse sentido, o aprendizado da linguagem gestual, que é tão 

complexa quanto a língua falada e sua gramática, pode ser levado em consideração nas 

decisões sobre treinamento intercultural porque gestos são próprios de cada cultura, logo tanto 

podem contribuir para o entendimento quanto podem gerar mal entendido. 

Em resumo, os resultados da pesquisa intercultural sobre idiomas revelam que as 

decisões sobre treinamentos em idiomas levam em consideração as necessidades dos 

funcionários, além das percepções dos gerentes e a situação financeira do momento, a perda 

do medo da comunicação entre funcionários e seus clientes é considerada fundamental, os 

idiomas são selecionados para estudo de acordo com a clientela, os funcionários se interessam 

por aprender idiomas e as taxas simbólicas de inscrição cobradas para que eles estudem 

francês e espanhol facilitam a realização dessa aspiração. 



13. Até que ponto as habilidades relacionadas com idiomas e a cultura 
estão implicadas no tum ove!? 

96 

A questão do tum over nas unidades hoteleiras enfocadas apresentou depoimentos 

similares negando que as habilidades dos funcionários no que se refere aos idiomas e à cultura 

estejam implicadas na rotatividade dos colaboradores. Os depoimentos a seguir confirmaram 

esta similaridade, entretanto apresentaram singularidades que merecem ser analisadas: 

"Estes aspectos não implicam a rotatividade de nossos funcionários. O que acontece é que em 
baixas estações, quando precisamos demitir, selecionamos aqueles que menos se aproximam de 
nossa filosofia institucional ". (Copacabana Palace) 

"Em nossa rede de hotéis, estes elementos não são decisivos para a alta rotatividade de 
funcionários". O tum over existente está mais relacionado com os problemas econômicos. Cito 
como exemplos, a grave crise Argentina somada aos atos terroristas de II de setembro de 2001 
em New York. Estes fatores provocaram graves problemas econômicos e precisamos reduzir 
nosso quadro de funcionários. Outro fenômeno que incide sobre a rotatividade é a necessidade 
financeira dos funcionários. Por exemplo: eles almejam construir a casa própria e não têm esses 
recursos. Assim sendo, solicitam que sejam demitidos de modo que possam obter suas devidas 
indenizações e fundos de garantia ". (Luxor Continental) 

Em algumas situações um dos entrevistados surpreendeu o pesquisador, relacionando 

o foco da pesquisa com a problemática social brasileira que se manifesta nas dificuldades dos 

empregados e acaba influindo nas decisões gerenciais. O último depoimento ilustrou esta 

realidade. 

Em continuidade, os depoimentos revelaram que as atitudes inadequadas dos 

funcionários e a indiferença deles em relação à filosofia institucional daquelas unidades 

hoteleiras enfocadas também contribuem para a ocorrência do tum over. 

O pesquisador percebeu, também, que fatos recentes, a exemplo dos atos terroristas 

nos Estados Unidos e a recente crise argentina, contribuíram para o aumento do tum over em 

uma das unidades hoteleiras pesquisadas. 

Apenas um depoimento revelou que as habilidades com idiomas estão relacionadas 

com o tum over na unidade hoteleira estudada. A resposta a seguir foi esclarecedora: 

"Os funcionários que não evoluírem seus conhecimentos de idiomas estão sujeitos a perder seus 
empregos". (Othon Palace) 

No caso da cultura, o pesquisador concluiu que as habilidades culturais dos 

colaboradores daqueles hotéis não estão implicadas diretamente no tum over, provavelmente 

porque a maioria dos recursos humanos que trabalham na hotelaria brasileira pertence à classe 

pobre, iletrada da sociedade brasileira. 
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Nessa direção o pesquisador percebeu que aqueles gerentes têm sensibilidade para 

compreender que a cultura, como menciona Bosi (1992: 319), é um "conjunto de modos de 

ser, viver, pensar e falar de uma dada formação social". 

Portanto, aqueles gerentes percebem que a cultura letrada pertence às pessoas que 

estudam e pesquisam dentro das universidades, ou próximo delas, a que somente uma minoria 

da sociedade brasileira tem acesso. O que, provavelmente, eles avaliam está relacionado com 

as necessidades dessa maioria: necessidades psicológicas e sociais. 

14. Com que freqüência os gerentes se reúnem para discutir necessidades de treinamento? 
Idiomas ... Cultura ... Operacionais ... 

Incluem a linha de frente? Em especial, quais funções? 

A pergunta acima e as três subseqüentes referem-se às questões semi-estruturadas que 

foram empregadas pelo pesquisador com a finalidade de obter especialmente dados 

quantitativos. No entanto, apesar do franco diálogo estabelecido entre entrevistador e 

entrevistados, os resultados não foram os esperados, na verdade, não foi adequada a 

expectativa de que dados quantitativos pudessem estar disponíveis no momento das 

entrevistas. 

Entretanto, os dados qualitativos esperados e obtidos das mesmas questões 

apresentaram muita riqueza, o que levou o pesquisador a identificar as relações e construir 

interpretações qualitativas visando responder a este estudo. 

o pesquisador selecionou os seguintes depoimentos para esclarecer esta pergunta. 

"Durante a época que gerenciei a hotelaria, semanalmente nos preocupávamos com 
treinamentos, principalmente os ditos operacionais". (Alice Klausz) 

"Nos reunimos mensalmente para discutir treinamentos. Os treinamentos operacionais 
acontecem freqüentemente. Os de idiomas são oferecidos em especial para garçons e 
camareiras". (Caesar Park) 

"Semestralmente nos reunimos para discutir treinamentos. Eles são baseados no perfil dos 
funcionários, isto é, não há uma resposta certa, porque as necessidades dos funcionários podem 
ser técnicas, comportamentais, de liderança interpessoal, de conhecimento de novas culturas e 
hábitos dos povos ou aprendizado de idiomas". (Faidy) 

"Discutimos mensalmente os treinamentos operacionais e de idiomas. Entretanto, os 
treinamentos interculturais são pouco explorados. Quando recebemos delegações estrangeiras, 
um criterioso estudo operacional é elaborado e transmitido aos funcionários". (Othan Palace) 

o pesquisador observou que três das unidades hoteleiras se reúnem mensalmente para 

discutir treinamentos. As demais unidades discutem esse tema em frequências diferentes, a 

saber: seguidamente, semestralmente ou semanalmente. 
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A preocupação dos gerentes em discutir treinamentos para seus funcionários revelou 

que a freqüência com que eles discutem treinamentos é peculiar a cada unidade, porém a 

qualidade dos treinamentos é sempre priorizada. 

As entrevistas revelaram também que houve unanimidade em relação às necessidades 

de treinamentos operacionais e de idiomas, porém os treinamentos operacionais foram 

priorizados. 

É ainda oportuno indicar que as preocupações com os treinamentos de idiomas estão 

mais voltados para a linha de frente, em especial para as funções de arrumadeiras e garçons. 

Além disso, observou-se que há uma profunda preocupação em estender os 

treinamentos operacionais a todos os funcionários daquelas unidades hoteleiras enfocadas. 

Em continuidade, o pesquisador observou que os treinamentos culturais não são 

priorizados durante os encontros de discussão sobre treinamentos, ao mesmo tempo foi 

percebido que num dos depoimentos apresentados houve um indício de preocupação quanto 

aos treinamentos específicos de conhecimento da cultura dos povos. 

A escassa preocupação com os treinamentos culturais observada levou este 

pesquisador a reportar-se à Eliot (1988: 41) que em suas palavras se preocupa sobre o que seja 

cultura, sua implicação para as pessoas que formam, no caso deste estudo, a própria cultura 

organizacional. Para aquele autor, "a cultura do individuo não pode ser isolada da do grupo", 

quando cabe complementar: a cultura não deve servir para isolar as pessoas, logo prioridade 

dos treinamentos interculturais é exatamente aproximar e articular os diferentes para um 

convívio multicultural harmônico, isto é, treinar aspectos culturais aos seus funcionários, 

sejam eles enfocados no que seja cultura, cultura brasileira e, principalmente, cultura dos 

povos poderá trazer benefícios para ambos, funcionários e administradores de hotéis que 

cultivam os serviços internacionais de hotelaria para atrair sua clientela multicultural. 
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Os depoimentos sobre a questão acima revelaram, com unanimidade, que não há 

igualdade de condições para aqueles treinamentos. As respostas a seguir ilustram essa 

interpretação. 

"Não há igualdade de verbas, porém a verba para treinamentos de idiomas é prevista pela alta 
administração. Alguns cursos operacionais são ensinados por monitores internos, sem custo 
para o hotel. Quanto aos treinamentos interculturais eles são estendidos somente para o nível 
gerencial ". (Caesar Park) 

"A preferência tem sido dada em igualdade de condições para os treinamentos de idiomas e 
operacionais. Os treinamentos interculturais têm sido aprovados pela alta administração 
quando solicitados pelas gerências. a exemplo do recente curso de turismo e cultura 
desenvolvido para quase todos os níveis da hotelaria ". (Othon Palace) 

o estudo demonstrou também que pode haver destinação de verbas para os 

treinamentos interculturais, entretanto, quando acontecem, os funcionários de níveis 

gerenciais os recebem com prioridade sobre os demais. 

Outro depoimento revelou que poderia haver igualdade na distribuição de verbas para 

os treinamentos operacionais, de idiomas e interculturais, caso eles também tivessem 

priorizado os treinamentos com foco na cultura. Logo, a cultura já começa a ser compreendida 

como fator de competitividade. 

Em continuidade, o pesquisador observou que a preocupação e o destino de verbas 

para os treinamentos interculturais ocorrem durante a preparação de eventos multiculturais 

quando solicitados pelas gerencias. 

Na percepção do autor o resultado das respostas apontou que os estudos sobre cultura 

ainda não mereceram uma preocupação adequada dos gerentes entrevistados, de modo que 

eles possam desfrutar da igualdade de verbas destinadas aos treinamentos, pela alta 

administração. 

16. A maior freqüência no treinamento - 1. em idiomas e - 2. em cultura -
é a solicitada pela gerência e/ou sugerida pela alta administração? 

As respostas para a pergunta acima revelaram que a maior freqüência nos treinamentos 

é a solicitada pelas gerências, no que se refere a todos os treinamentos, com ênfase, neste 

caso, para os idiomas. 
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Foi observado também que os funcionários determinam suas próprias necessidades de 

aprendizado de idiomas, conforme respondeu um dos entrevistados: 

"O treinamento em idiomas tem sido solicitado pelos funcionários porque eles sabem que 
precisam evoluir e, se pretendem manter seus empregos, necessitam conhecer outros idiomas". 
(Othon Palace) 

Quanto à necessidade daqueles funcionários de conhecer outros idiomas, levou o 

pesquisador a se reportar à Pennycook (1994: 01) que fala da importância que as habilidades 

das pessoas para "usar a sintaxe, compreender a morfologia deste ou daquele idioma" pode 

significar para elas, acima de tudo assumir uma cultura e suportar o peso de uma civilização. 

Essa implicação tão profunda, apresentada por esse autor, ilustra os depoimentos dos gerentes 

que consideram esse refinamento linguístico como uma abertura para crescimento 

profissional. 

o pesquisador percebeu que as necessidades dos funcionários em termos de idiomas e 

da cultura que cada um manifesta pode proporcionar-lhes sucesso profissional para enfrentar 

com maior serenidade o mundo globalizado. 

Os depoimentos a seguir corroboraram a interpretação do pesquisador de que os 

gerentes desempenhem papel preponderante nas decisões sobre treinamento, incluindo 

idiomas. 

"Os treinamentos são sempre solicitados pelas gerências e aprovados pela alta administração". 
(Caesar Park) 

"Estes treinamentos são solicitados à alta administração pelos gerentes e, principalmente pelo 
gerente de Recursos Humanos". (Hotel Sofitel) 

17. Quais os treinamentos mais freqüentemente realizados 
nos últimos dois semestres? 

Qual a área de atendimento? Objetivos? Periodicidade? 
Qual o público-alvo? Número de treinandos? 

Da pergunta acima decorreu farta informação, ainda que por vezes divergente entre si. 

Inicialmente, o pesquisador as transcreveu, selecionou e, a seguir as analisou. As respostas 

foram as seguintes: 

"Idiomas, principalmente para camareiras e garçons. Dar-lhes possibilidades de compreender 
seus clientes. O número de treinandos varia de acordo com o interesse de nossos funcionários". 
(Othon Palace) 

"Como disse anteriormente foram os treinamentos de idiomas. O nosso público-alvo foi 
composto por marceneiros, camareiras e garçons. O número de treinandos tem sido de uma 
média mensal de 85 pessoas". (Copacabana Palace) 
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"A periodicidade dos treinamentos é contínua. A maior parte deles está focada no aspecto 
tradicional, operacional da organização. Alguns deles são considerados específicos para 
determinados clientes internos". (Hotel Sofitel) 

o pesquisador verificou que, em duas unidades hoteleiras, o treinamento de idiomas 

foi o mais freqüentemente realizado no último ano. O principal objetivo observado foi 

proporcionar que "os funcionários pudessem se comunicar melhor com seus clientes". 

Em continuidade, o estudo revelou que, em uma das unidades enfocadas, o 

treinamento é continuo e a preocupação central é com o humano, proporcionando a seus 

colaboradores um permanente desenvolvimento profissional e humano. Percebe-se, também, 

que o enfoque maior dos treinamentos está enfaticamente voltado para os cursos de 

relacionamento interpessoal, habilidades de negociação e idiomas. 
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11.2.2. - Análise Quantitativa das Entrevistas 

Embora a metodologia deste estudo tenha sido eminentemente qualitativa, devido à 

própria natureza do tema interculturalidade, os dados quantitativos analisados a seguir 

favorecem uma melhor compreensão dos aspectos multiculturais dos hotéis estudados. 

Os seis gráficos abaixo revelam a presença marcante de pessoas da cultura norte

americana, logo do idioma inglês, tanto em relação ao movimento turístico na cidade do 

Rio de Janeiro quanto na freqüência aos hotéis da categoria de cinco estrelas. Neste ponto é 

preciso salientar uma peculiaridade do hotel Sofitel, o qual registra um percentual muito 

elevado de clientes de nacionalidade espanhola. Na verdade, trata-se de 31,50% maior do 

que os clientes de nacionalidade norte-americana, de acordo com a tabela a seguir. 

Esses dados levam a conferir a necessidade de intensificar tanto o treinamento 

direcionado às expectativas das pessoas da referida cultura quanto sobre o aprendizado do 

idioma inglês na hotelaria. 

Comparando-se os dados obtidos nas unidades hoteleiras e na Embratur percebe-se 

que o percentual de europeus é menor, tanto em termos de turistas quanto de clientela 

nesses hotéis de cinco estrelas. 

Entre esses europeus estão incluídas nacionalidades cujos idiomas são diferentes, a 

saber: espanhol, o maior percentual identificado na tabela da hotelaria, 56.30%, e, segundo 

na fonte obtida da Embratur, 4,57%; o italiano, que apresenta percentuais diferentes na 

tabela hoteleira, 14,80% e, na tabela da Embratur, 6,81 %; o francês, cuja presença turística 

no Rio de Janeiro aparece quase seis pontos percentuais mais elevado do que na hotelaria 

de cinco estrelas. 

Porém, incluindo a população latino-americana especialmente originária da 

Argentina, do México e do Uruguai verifica-se que a significância do idioma espanhol 

assume níveis elevados. 

Os dados revelaram que os idiomas mais falados pelos clientes da rede, respeitado o 

limite desses cinco hotéis de cinco estrelas do Rio de Janeiro são, pela ordem o inglês e o 

espanhol. Esses dados confirmaram as falas dos gerentes entrevistados e as necessidades 
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expressas pelos funcionários que responderam aos questionários, sobre o aprendizado de 

idiomas. 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, o Hotel Luxor Continental 

apresenta uma característica diferente das demais unidades hoteleiras enfocadas. Os dados 

deste estudo confirmaram os dados da entrevista da gerência daquele hotel, isto é, 63% de 

sua clientela é formada por brasileiros. O idioma estrangeiro mais importante, segundo 

aquela gerência, é o Inglês, tal qual aparece nos dados estatísticos apresentados. 

Além disso, esta análise permite comparar os dados apresentados com as 

preocupações e iniciativas interculturais encontradas nas gerências dos hotéis estudados, 

tanto em relação às expectativas dos clientes internacionais, quanto na preparação de 

profissionais de atendimento nas diversas áreas, em relação ao uso de cada um dos idiomas 

apresen tados. 

Tabela 1 - Percentual de hóspedes estrangeiros 

Caesar Park Copacabana Luxor Othon Palace Hotel Sofitel 
Ipanema Palace Continental Rio Rio 

Brasileira 30.00 22.20 63.00 34.00 4.50 

Americana 32.00 37.60 5.00 28.00 13.50 
Espanhola 4.00 2.10 1.00 4.20 45.00 
Francesa 1.60 2.90 1.00 1.40 6.50 

Italiana 4.80 3.30 1.00 4.20 1.50 
Japonesa 1.00 0.70 1.00 1.60 0.95 
Argentina 3.90 4.50 2.00 4.40 1.50 
Mexicana 2.20 1.90 1.00 1.70 1.50 
Uruguaia 0.20 4.60 1.00 2.00 0.30 

Outras 20.30 20.20 24.00 18.50 24.75 

Tabela 2 - Visitantes estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro 

Nacionalidade dos turistas 
Percentual 

no Rio de Janeiro 
Americana 20.99 
Espanhola 4.57 
Francesa 5.59 
Italiana 6.81 
Japonesa 0.90 
Argentina 15.33 
Mexicana 0.79 
Uruguaia 1.92 
Outras 43.11 

ronte: embratur 
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Este trabalho, como já foi salientado anteriormente, teve como objetivo descrever e 

analisar, à luz da teoria, os cinco hotéis selecionados, no que tange à importância que cada 

um dá às diversas facetas da interculturalidade, em especial à questão dos idiomas, e que se 

apresenta como um desafio ao treinamento, principalmente dos profissionais da linha de 

frente nos serviços. 

Seria desnecessário enfatizar que as conclusões deste estudo não buscam 

generalização, coerentemente com a metodologia de estudo de caso. Porém, com os 

resultados estatísticos aqui assentados, procura-se apenas enriquecer um pouco mais a 

compreensão do contexto deste estudo. 

Na figura abaixo, nota-se que, em geral, as informações relacionadas à origem dos 

clientes coletadas nas unidades hoteleiras estudadas são bastante diferentes daquelas 

relacionadas ao Rio de Janeiro como um todo o que já era esperado devido à categoria dos 

hotéis selecionados como sujeitos dos estudos de caso. Entretanto, temos que salientar a 

importância do presente estudo no que tange a desenvolvimento e treinamento 

intercultural, incluindo idiomas, para os funcionários em hotéis de classe cinco estrelas, na 

cidade do Rio de Janeiro, o que é possível inferir devido à afluência de estrangeiros, 

conforme aparece nos cinco hotéis da referida categoria, enfocados neste estudo. 
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Figura 7 - Comparação da Origem dos Turistas dos Hotéis Estudados e os do Rio de Janeiro como um todo 

Fonte: Elaboraçào própria, baseada em dados da Embratur (2002). 
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11.2.3. - Análise dos Questionários 

Os questionários apresentados aos funcionários que exercem diferentes funções nas 

unidades hoteleiras enfocadas objetivaram explicitar as percepções e experiências dos 

mesmos e, posteriormente, comparar as falas do nível gerencial e as respostas dos empregados 

em funções operacionais, a fim de verificar possíveis convergências e/ou divergências em 

termos de conteúdo, postura e sentido. 

As respostas dos funcionários estão apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 7 - Questionário 

QUESTÕES OPÇÕES 
N' d umero e respostas 

I. O que você acha que seus superiores consideram mais importante no atendimento: Procedimentos. Atitudes Ambos 
procedimentos, atitudes ou ambos? 
Justifique sua opinião I 2 II 

Sim Não 
2. É possível um hóspede sentir-se em casa no hotel em que você trabalha? 

14 O 

A alta administração dá atenção ao treinamento de diferenças culturais? Rotineiramente 
Rotineira· Antecendo 

Não 3. mente eventos 
- Antecedendo eventos - Não -
Poderia exemplificar O 7 5 

Você considera que saber lidar com diferenças culturais em seu trabalho é: Muito 
Muito 

Importante Secundário 4. importante 
importante - Importante -Secundário -
Justifique: 8 5 

O (1 não 
respondeu) 

Muito Não é Aparece 
5. Qual é a posição dos funcionários em geral sobre treinamento em diferenças culturais? interess ... prioritário entre ... 

Muito interessante - Não é prioritário - Aparece entre funcionários de ... -
7 2 5 

Sim Não 
6. Você teria argumentos em favor de treinamento interculturaJ? Quais? Sim - Não-

13 O (1 não respondeu) 

7. Você observa resistência às diferenças subculturais entre os seus parceiros no trabalho Sim Não 
com clientes internos ou externos vindos de outras regiões do país') Sim - Não -
Justifique I 9 (4 não responderam) 

Muito 
Não é Em 

8. Na sua opinião, os gerentes da organização se preocupam com treinamento de idiomas? prioritário situações ... 
Muito - Não é prioritário - Em situações especiais -

II 3 O 

9. Você percebe alguma relação entre o conhecimento de idiomas estrangeiros e o Muita Pouca 

crescimento profissional dos funcionários? Muita - Pouca - Justifique: lO 4 

10. Você percebe se é importante para o cliente ser atendido em seu próprio idioma? Sim Não 

Sim - Não - Justifique 14 O 

Pela leitura dos questionários, percebeu-se que, tanto no nível gerencial quanto no 

operacional, os procedimentos e as atitudes dos funcionários foram consideradas a maior 

preocupação da alta administração em todas as unidades hoteleiras estudadas. Na expressão 

de um dos respondentes essa questão foi assim explicada: 
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"Os procedimentos são os pré-requisitos básicos. enquanto que as atitudes são fundamentais 
(formam o diferencial) em um hotel dessa categoria ". (Governanta - Copacabana Palace) 

Vale esclarecer que dois respondentes optaram pelas alternativas a seguir. Uma das 

respostas apresentou as atitudes como foco de maior consideração por parte dos superiores. 

Em contraste, o segundo respondente colocou os procedimentos em destaque. 

Em continuidade, todas as respostas referentes à possibilidade de extensão da 

residência individual de cada hóspede nos hotéis estudados, corresponderam às respostas 

gerenciais. Uma das respostas ilustra a reação positiva dos entrevistados em geral: 

"Buscamos que ele se sinta melhor do que em sua própria casa. Aqui trocamos suas roupas de 
cama e banho todos os dias. sorrimos todas as vezes que o vemos e atendemos todas as suas 
solicitações ". (Garçom - Caesar Park) 

As falas gerenciais apontaram também que a possibilidade de atrair a clientela 

multicultural é alta, o que é confirmado pelas respostas em geral e de acordo com o exemplo 

seguinte. 

"Obtive relato de hóspedes que passaram meses conosco que sempre retornam dizendo que eles 
consideram nosso hotel a sua segunda casa ". (Funcionário do restaurante - Luxor Continental) 

Os resultados obtidos para a pergunta número três revelaram que a maioria dos 

respondentes entende que a alta administração se preocupa em elaborar criteriosos 

informativos, antecedendo a hospedagem de delegações estrangeiras. Assim sendo, os 

funcionários são reunidos com seus gerentes para receberem as informações necessárias, 

conforme o depoimento que segue. 

"A nossa gerência sempre nos reúne para informar os detalhes de comportamentos existentes e 
da cultura e hábitos das delegações que se hospedam conosco ". (Recepcionista - Luxor 
Continental) 

Nesse sentido, as respostas tiveram relação com os depoimentos em nível gerencial os 

quais revelam, por outro lado, uma simplificação na preparação intercultural dos funcionários, 

utilizando-se de informativos em substituição a programas de treinamento. Além disso, os 

depoimentos também descrevem a prática de orientação eventual, isto é, na iminência da 

presença de grupos internacionais surge uma iniciativa apenas pontual para atendimento 

específico. 

Porém, em continuidade, há respostas contraditórias, sobre as qUaIS caberiam 

investigações futuras. Os depoimentos a seguir ilustram essas divergências. 

"Não. Em nosso departamento não vemos este tipo de preocupação ". (Camareira -
Copacabana Palace) 
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"Não. O funcionário aprende no dia a dia ". (Gerente - Othon Palace) 

A seguir, os funcionários revelaram que saber lidar com as diferenças culturais em 

suas funções é muito importante para a maioria. Apesar do nível de escolaridade de grande 

parte dos funcionários dos hotéis no Rio de Janeiro ser baixa, de acordo com as informações 

gerenciais, aquelas respostas revelaram que o interesse por conhecer outras culturas 

independe do nível de escolaridade das pessoas, o que levou o pesquisador a concluir que 

naqueles hotéis enfocados, a compreensão de diferenças culturais poderá ser um diferencial 

não somente para a solução de problemas e para a atratividade na conquista e manutenção de 

clientes multiculturais, mas, simultaneamente, para a motivação e produtividade da clientela 

interna. 

Em consonância com boa parte das opiniões gerenciais, a resposta a seguir retratou o 

pensamento da maioria dos funcionários sobre esta questão. 

"Saber lidar com diferenças culturais em meu trabalho é muito importante. porque 
habitualmente, aparecem pessoas de outros paises e regiões do Brasil com culturas, por vezes 
totalmente diferentes dos nossos costumes. Além dos diferentes níveis culturais que há entre os 
funcionários, compreender cada cultura significa saber respeitar sem interferir no atendimento 
e/ou envolvimento com nossos clientes internos e externos". (Funcionário do restaurante - Luxor 
Continental) 

A pergunta que se preocupou com a posição dos funcionários em geral sobre 

treinamento em diferenças culturais apresentou respostas diferenciadas e quase todas 

relacionadas com os depoimentos gerenciais que foram também diversos. 

A resposta a seguir ilustra a percepção da maioria dos colaboradores, coerentemente 

com as falas gerenciais. 

"Pessoalmente tenho a dizer que este tipo de treinamento é muito importante não só para o meu 
crescimento pessoal, mas também para os meus colegas". (Recepcionista - Luxor Continental) 

Em contraste, boa parcela das respostas indicou que essa percepção não é recorrente 

entre os funcionários, porque, segundo um depoimento bastante ilustrativo da realidade dessa 

categoria de profissionais, em uma das unidades hoteleiras estudadas, "treinamentos 

interculturais deveriam ser transferidos para níveis de escolaridade mais alto". Logo, percebe

se que há ainda uma certa dificuldade em decidir sobre programas de treinamento intercultural 

para os diversos níveis. Uma adequação a diferentes níveis de escolaridade é, além de 

perfeitamente possível, necessária à competitividade na atualidade, porque a cultura está 

embrenhada em todo e qualquer serviço prestado em um hotel, desde a tarefa rotineira de 

limpeza de um banheiro, até a sofisticada seleção de cardápios. Isto posto, caso se pretenda 
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sucesso na hotelaria, o argumento grau de escolaridade não é válido para a exclusão de 

funcionários dos programas interculturais. 

A resposta seguinte se relacionou com os depoimentos de alguns gerentes 

entrevistados, que, mesmo se esforçando muito para proporcionar enriquecimento cultural aos 

seus funcionários, através do compartilhamento de diferenças do outro, entendem que esses 

cursos devem ser programados para níveis gerenciais e/ou para grupos de relações públicas da 

hotelaria. 

"A aceitação surge entre funcionários com nível cultural mais abastado. pois os outros não 
entenderiam o porquê deste tipo de treinamento. Antes deveria ser feito um trabalho para 
conscientizá-los". (Funcionário do Hotel Sofitel) 

Em continuidade, apenas dois colaboradores responderam que este tipo de treinamento 

não é prioritário. O comentário a seguir não correspondeu a nenhum depoimento gerencial. 

"Existe um claro interesse em se aprender línguas, mas treinamento em diferenças culturais se 
torna secundário". (Governanta - Copacabana Palace) 

o autor deste estudo concluiu que, a exemplo do pensamento generalizado dos 

gerentes entrevistados, os comentários adicionais escritos nos questionários a respeito dos 

argumentos favoráveis sobre treinamentos interculturais resultaram em respostas afirmativas 

que vieram confirmar a importância deste tema. 

"Os argumentos seriam um melhor entendimento sobre outras culturas, menos constrangimento 
sobre algo inusitado e maiores informações para que possamos oferecer melhor atendimento ao 
cliente", (Funcionário do Luxor Continental) 

"O melhor argumento é o crescimento pessoal e profissional de um funcionário, especialmente 
os envolvidos em hotelaria", (Recepcionista - Copacabana Palace) 

Em prosseguimento à análise dos questionários, a maioria das respostas dos 

colaboradores indicou não haver resistências às diferenças subculturais entre os parceiros no 

trabalho, seja com os clientes internos ou externos procedentes de outras regiões do Brasil, 

porque, a exemplo da fala gerencial que se preocupa com a cultura regional, aqueles 

colaboradores revelaram que o envolvimento diário com as pessoas de todas as partes do país 

lhes dá tranqüilidade para antecipar as suas necessidades. 

o pesquisador selecionou duas respostas que confirmaram não haver resistências: 

"Não vejo resistências às diferenças subculturais, mas uma grande curiosidade quanto a 
conhecê-las melhor", (Recepcionista - Luxor Continental) 

"Somos uma equipe muito homogênea, conseqüentemente nos adaptamos com essas diferenças e 
elas passam a fazer parte do nosso cotidiano", (Sofitel - Via e-mai\) 
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Conforme observado nos depoimentos gerenCIaiS, em que a maIona afirmou que a 

profundidade com que tratam os treinamentos de idiomas, valorizando os seus colaboradores 

ao proporcionar-lhes um caminho profissional e humano, os respondentes também, em 

maioria, concordaram com as declarações gerenciais. Duas percepções coletadas atestam essa 

correspondência. 

"Há uma divulgação constante de cursos de varlOS idiomas com baixo custo em diversos 
horários". (Recepcionista Master - Othon Palace) 

"O hotel oferece cursos de inglês e francês e financia parte do custo de outros cursos de 
idiomas ". (Sofitel - via e-mail) 

Entretanto, três respostas indicaram que os gerentes não priorizam os treinamentos de 

idiomas, o que levou o pesquisador a retomar a investigação o que o levou a verificar que 

aqueles depoimentos foram revelados por funcionários de uma única unidade hoteleira onde a 

sua maior clientela (63%) é formada por executivos brasileiros. 

As respostas a seguir corres ponderam à fala gerencial da unidade hoteleira que exige 

no recrutamento e na seleção de funcionários, ótimo conhecimento em idiomas para postos 

como recepção, relações com os clientes e telefonia. Porém, para as funções de camareiras e 

garçons, os idiomas não são exigidos. 

"Os funcionários que ocupam posições que não tenham contato direto com os clientes, os 
treinamentos de idiomas não são considerados importantes ". (Recepcionista - Luxor 
Continental) 

"Não vejo como algo prioritário pela maioria dos gerentes. Caso a pessoa já ingresse com 
fluência em algum idioma, ótimo, caso contrário não vejo incentivo para se aprimorar ou 
aprender", (Funcionário do restaurante - Luxor Continental) 

Percebeu-se na tabela acima que a maioria dos funcionários respondeu que há muita 

relação entre o conhecimento de idiomas estrangeiros e o crescimento profissional daqueles 

profissionais. 

Nesse sentido, as falas gerencIaIS apontaram uma clara preocupação com o 

desenvolvimento profissional e humano de seus funcionários porque, além da destinação de 

verbas para os cursos de idiomas, as gerências também se preocupam com as necessidades de 

seus colaboradores e proporcionam esses treinamentos, principalmente para a linha de frente. 

O pesquisador ainda observou que tanto os depoimentos gerenciais quanto as percepções de 

seus colaboradores apontaram o conhecimento de idiomas como um forte diferencial de 

comunicação para atrair a comunidade internacional. As respostas selecionadas a seguir 

esclareceram esta questão. 
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"O trabalho flui com maior desenvoltura e somos mais requisitados e valorizados por isto". 
(Recepcionista - Copacabana Palace) 

"Conhecendo pelo menos o idioma inglês nos facilita a comunicação com os nossos clientes 
estrangeiros". (Funcionário do restaurante - Othon Palace) 

Em contraste com a maioria, quatro funcionários indicaram que esta questão tem 

pouca relação com o crescimento profissional dos funcionários. 

Aquelas respostas, porém, vieram de encontro a alguns depoimentos gerenCIaIS, em 

que as maiores preocupações estão voltadas para as atitudes de seus funcionários a fim de 

poderem compreender e atender melhor a clientela de executivos nacionais que forma o seu 

segmento de mercado. 

As respostas a segUIr foram apresentadas por funcionários da mesma unidade 

hoteleira, revelando coerência com a realidade encontrada. 

"Não é o conhecimento de idiomas que promoverá o funcionário, mas sua atitude positiva". 
(Recepcionista - Luxor Continental) 

"Dentro da minha empresa, o funcionário não é promovido pelos idiomas que fala. Isso implica 
no ato da sua contratação". (Caixa - Luxor Continental) 

Segundo as percepções e experiências dos funcionários, houve unanimidade em 

afirmar positivamente que o cliente sente-se mais familiarizado quando atendido em seu 

próprio idioma. 

Vale apontar que essas percepções são coerentes em conteúdo e postura com as falas 

gerenciais que avaliaram a importância do conhecimento de idiomas como um fator 

fundamental para atender seus clientes em seus próprios idiomas. A resposta a seguir foi 

bastante esclarecedora. 

"É importante, pois muitos de nossos hóspedes não falam a nossa língua, e o fato deles serem 
atendidos em seus próprios idiomas contribui para aquele sentimento de sentirem-se em casa". 
(Governanta - Copacabana Palace) 

Ao encerrar a análise dos dados, é necessário resumir de que forma e em que aspectos 

cada uma das unidades hoteleiras estudadas deu ênfase ao fator cultura. 

Na instituição Caesar Park Ipanema, a preocupação com a cultura marca presença forte 

entre seus funcionários. Observa-se muita expectativa quanto ao desenvolvimento de 

conhecimento intercultural, percebendo porque seus gestores se preocupam com as questões 

culturais e subculturais de seus clientes. 
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Uma manifestação cultural que se destaca naquela unidade hoteleira são os símbolos 

que aproximam o relacionamento com seus clientes de diversas culturas. Como observado 

anteriormente, esse hotel apresenta às delegações visitantes, bandeiras nacionais das 

delegações, como também utensílios de restaurantes que identificam aquelas culturas. Assim 

sendo, percebe-se, através dessas manifestações que a comunicação não verbal está 

fortemente presente no Hotel Caesar Park Ipanema e, finalmente, observa-se que as 

características daquele hotel, tais como conforto, lazer e atendimento personalizado de todos 

os servIços, tornam-se elementos que possivelmente possam atrair múltiplas culturas e 

subculturas. 

o gerenciamento do Hotel Copacabana Palace preocupa-se, inicialmente, em cultivar 

os aspectos culturais baseados em sua tradição que o mantém famoso ao longo de toda a 

história da indústria hoteleira nacional. Naquele hotel, percebe-se que o grupo de relações 

com os clientes, composto por 12 colaboradores, está constantemente transitando pelas 

situações multiculturais com o objetivo de compreender os seus clientes externos, nacionais e 

internacionais. 

Percebe-se também que há indícios de que a linha de frente, formada em sua maioria 

por funcionários iletrados, venha a ser incluída nos treinamentos culturais devido à visão 

percebida na gerência. 

Finalmente, um dos pontos marcantes da manifestação cultural daquela unidade 

hoteleira encontra-se no seu acervo de documentos que se encontra à disposição de sua 

clientela e, principalmente, disponível para a comunidade acadêmica do país. 

A alta administração do Hotel Luxor Continental tem dado ênfase à cultura, 

primordialmente em seus aspectos subculturais, devido à formação de sua clientela ser 

basicamente de clientes brasileiros. 

Outra preocupação do gerenciamento daquela unidade hoteleira refere-se aos aspectos 

regionais da alimentação. Além de oferecer pratos da culinária internacional, os hóspedes 

nacionais "sentem-se em suas próprias culturas" devido à grande diversificação da típica 

cozinha brasileira que está sempre presente no cardápio do restaurante do hotel, cujo nome é 

indígena. 
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Na organização Rio Othon Palace, a cultura é compreendida como um fator de 

atratividade. Percebe-se que seus gerentes gostariam de oferecer cursos específicos sobre 

diferenças culturais, entretanto, como esta característica de treinamento é ainda inovadora no 

Brasil, a discussão do tema proporcionada por este estudo em sua fase de campo poderá ser 

chave para alavancar o desenvolvimento de programas interculturais naquela unidade 

hoteleira. 

Outro aspecto cultural relevante do Rio Othon Palace é o gerenciamento de Marketing 

do hotel no exterior. Aquela rede de hotéis tem participado ativamente de seminários 

internacionais de hotelaria. O seu referencial de divulgação baseia-se nas características 

culturais brasileiras: folclore, comidas típicas e, principalmente, a presença de seus recursos 

humanos que transportam o calor humano brasileiro além de suas fronteiras. 

Para os gerentes do Hotel Sofitel, a cultura tem sido considerada um fator importante 

na solução de problemas de seus clientes. Nota-se uma singular tendência para o 

estreitamento das relações humanas com perspectivas de implantação de treinamentos 

interculturais contínuos voltados para os funcionários em geral. Apesar da inexistência de 

treinamentos específicos sobre cultura, aquela unidade hoteleira manifestou respeito por seus 

recursos humanos por acreditar que, mesmo sem desfrutar ainda do benefício de treinamentos 

interculturais sistemáticos, estão acostumados a servir clientes com diferenças culturais 

diversas, com muita cordialidade e atenção, sem serem submissos. 

Para finalizar este resumo sobre as vivências culturais das unidades hoteleiras, o 

pesquisador concluiu que o esforço que os gerentes têm demonstrado no sentido de 

reconhecer e lidar o melhor possível com as questões culturais que os desafia, apoiados pela 

alta administração e com um início de entendimento por parte dos funcionários, possibilitará o 

aperfeiçoamento de seus serviços, que poderão alcançar padrões internacionais, não apenas no 

que é tangível, mas nas sutilezas das manifestações culturais. 

Entretanto, com a constante mudança de tecnologia, de competidores, de mercados e 

consumidores, os modelos tradicionais de gerenciamento global se tornaram inadequados e, 

nesse sentido, a gestão que não enfatiza a cultura está incluída. Portanto, faz-se necessário 

agilidade nas ações e agudeza nas percepções porque, além da multiculturalidade ser um 

desafio, sistematizar seu tratamento é urgente visto que a cultura é dinâmica. 
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Para argumentar sobre esse dinamismo, o pesquisdor se reportou a Laraia (2001: 10 1) 

que afirma que "cada sistema cultural está sempre em mudança", logo, entender essa 

dinâmica é fundamental para os serviços, na verdade, é básico para a compreensão das 

diferenças entre os povos, que a globalização tanto pode aproximar quanto colocar em 

confronto, quando é importante lembrar que o palco dessas emoções positivas ou negativas 

pode aparecer na hotelaria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o que foi possível concluir. 

Em primeiro lugar o pensamento da alta administração, das gerências e de seus 

colaboradores está voltado para os desafios da competitividade e de uma presença dinâmica 

no segmento da hotelaria global. Percebeu-se que a população estudada persegue com 

entusiasmo e disciplina, a missão e a visão daquelas organizações. Além disso, notou-se que 

as pessoas envolvidas na hotelaria do Rio de Janeiro vêem nos "outros" - os clientes - um 

significado importante para suas vidas. Elas se mostram conscientes de que seus clientes 

trazem não somente o sustento para suas necessidades pessoais, profissionais, mas para suas 

aspirações pessoais e, também, a permanência dessas organizações no mercado. 

Ficou evidente durante as observações de campo que a cultura se manifesta de forma 

singular, muitas vezes em grande estilo, com tradições reconhecidas e outras, de maneira 

singela. Nesse sentido, verificou-se as iniciativas dos gerentes em recepcionar seus clientes de 

uma maneira gentil, com calor humano, típico do estilo cultural brasileiro. Isso cria um clima 

agradável para o cliente que começa a se sentir em casa naqueles hotéis. No momento de sua 

partida, manifesta satisfação, apresenta ar de felicidade o que pode contribuir para o desejo de 

retornar. Os empregados e gerentes na hotelaria pesquisada acreditam que cultuar essas 

gentilezas amplia as possibilidades de manter a fidelidade dos clientes. 

O diálogo com os sujeitos e a análise das percepções da linha de frente favoreceu a 

compreensão de que ainda é possível a ocorrência de choques culturais no relacionamento 

entre clientes internos e externos, possivelmente porque a postura intercultural da alta 

administração de algumas unidades hoteleiras ainda não desenvolveu o sentido da 

interculturalidade, que é a compreensão do movimento cultural que possibilita a troca entre 

diferentes culturas e/ou subculturas, porém com atitudes transculturais, isto é, 

harmoniosamente. Apesar disso, a maior parte dos gerentes considerou as possibilidades da 

interculturalidade como uma fonte para atrair bons negócios para suas instituições. Todavia, 

isso não quer dizer que conceitos de cultura sejam muito claros para eles e também não 

significa que a questão da cultura já esteja sendo tratada rotineira e sistematicamente nas 

unidades estudadas, em geral. 
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Apesar dessa constatação, foi observado nas manifestações dos sujeitos deste estudo 

um forte respeito às diferenças das pessoas devido as suas origens, ou seja, há um estado de 

alerta e um sentido de preocupação diante da multiculturalidade. Essa constatação é válida 

tanto em relação à presença dinâmica de diferentes culturas quanto de subculturas. 

Os momentos prazerosos vividos pelo pesquisador no campo possibilitaram a 

percepção da existência de uma busca constante por uma postura transcultural em todos os 

colaboradores. Essa transculturalidade, que se manifesta no trânsito harmônico pelas 

diferentes culturas e subculturas com as quais aqueles profissionais convivem na indústria 

hoteleira, poderá trazer promissora visibilidade para aquelas organizações, porque seus 

serviços são destinados aos seus clientes multiculturais. Em alguns casos, foi possível conferir 

a relação dessa postura com aprendizado decorrente de preparação para eventos ou recepção 

de comitivas. Em outros momentos, foi possível perceber que o estilo gentil dos brasileiros 

facilita esse trânsito entre os diferentes, mesmo no âmbito dos serviços. Isso quer dizer que, 

muitas vezes, o sucesso se deve a um traço cultural e não a uma decisão ou iniciativa 

profissional. Se essa "competência transcultural" for considerada, como diriam os norte

americanos, take for granted, o que corresponde à expressão em português "caída do céu por 

descuido", o risco de pequenos-grandes-desastres, fica iminente. 

Percebeu-se, no desenvolvimento deste estudo, que houve uma boa receptividade na 

discussão de questões culturais e de idiomas. As pessoas para as quais o tema 

interculturalidade era novo, apareceu como inovador, logo após breve introdução por parte do 

pesquisador. Os entrevistados mostraram-se não somente gratificados, mas também 

manifestaram abertura para troca de experiências e engajamento, principalmente, no sentido 

de solucionar problemas através do aprofundamento do conhecimento cultural de seus 

empregados e clientes. 

Logo, nessa onda da globalização, em que o segmento de hotelaria enfrenta desafios 

constantes, principalmente por se tratar de serviços diretos aos clientes, parece ter ficado mais 

claro aos sujeitos desta pesquisa que a cultura tornou-se um fator fundamental para competir e 

atrair clientes multiculturais e/ou subculturais. Essa primeira reação dos envolvidos permite 

inferir que um trabalho sistemático nessa direção traria rápidos e excelentes resultados. 

Percebe-se que, apesar da boa vontade dos funcionários, principalmente dos maIS 

antigos, que contribuem para repassar a cultura organizacional, o desenvolvimento 
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intercultural oferecido a eles ainda é precário. Um dos pontos mais frágeis relaciona-se a uma 

melhor compreensão do que seria cultura, freqüentemente interpretada como conhecimento ou 

educação formal, isto é, reduzidamente. A cultura, então, não é percebida como um espírito 

que gera maneiras diferentes de pensar, de agir, de resolver problemas, de lidar com 

processos, procedimentos e pessoas, independentemente de escolaridade e de acordo com o 

exposto no referencial teórico. Isso não quer dizer que o conhecimento e a escolaridade não 

diferenciam as pessoas na administração de problemas, mas que essas diferenças seriam 

relacionadas à capacitação e não às atitudes e aos valores, e os mesmos implicam 

especialmente, as ações. O mundo interpretado segundo culturas diferentes pode ser 

compreendido como programas em interculturalidade. Isso posto em prática torna as 

possibilidades para atrair e manter a clientela multicultural muito promissoras para a indústria 

hoteleira. 

A partir desse fundamento da educação intercultural- intercultural education ou cross 

cultural communication ou international education and training, seja como for mencionada 

em documentos e literatura no exterior, e que nos Estados Unidos transformou-se em uma 

política educacional estimulada pelo governo desde meados dos anos de 1970 (Fraga, 1996, p. 

55), é possível dizer que a sistematização dessa área para estudo, pesquisa e prática em 

treinamento na hotelaria não seria benéfica apenas para as unidades estudadas, mas para a 

hotelaria no Rio de Janeiro como um todo, considerando-se o fluxo de culturas e subculturas 

dos turistas, segundo os dados apresentados nos quadros estatísticos. 

A iniciativa dos gerentes é de fundamental importância para tornar o treinamento 

intercultural mais sistemático e não apenas atrelado a eventos. Os depoimentos revelaram que 

as sugestões e solicitações dos gerentes costumam ser acatadas pela alta administração o que 

pode facilitar a tomada de decisões para avançar nessa direção. 

A precisão dos dados qualitativos referentes às diferenças culturais dos clientes leva a 

concluir que a gestão nas unidades hoteleiras está alerta quanto ao fator cultural. Porém, 

diante da relativa novidade do fator cultura como diferencial para competitividade nesse ramo 

de atividade no país, é possível inferir que os desafios para treinamento e desenvolvimento 

das pessoas, nas unidades enfocadas, sejam relacionados a muitas questões, desde quem estará 

capacitado para dar instrução, até o estabelecimento de critérios sobre quem deverá participar, 

em que momentos, com que graus de complexidade e com que freqüência de cronograma. 
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Essa dificuldade fica agravada pelo fato de a literatura nacional sobre o assunto ser 

ainda muito limitada, daí aparecer como um estímulo à pesquisa. 

Atividades de consultoria em treinamento/desenvolvimento e pesqUisa intercultural 

realizadas nos últimos anos, pelo menos para quatro grandes organizações nacionais (Valore 

RH, 1997-2001) possibilitaram verificar que existe uma verdadeira lacuna em termos de 

fundamentos e instrumentos para aplicação na gestão intercultural, porque, apesar de a 

literatura estrangeira ser abundante, é de pouca valia no caso brasileiro, devido a diferenças 

gritantes tanto contextuais quanto propriamente culturais. Por essas razões, o estudo sobre o 

que é entendido por cultura nas práticas organizacionais, especialmente nos serviços de 

hotelaria no país, aguarda iniciativas futuras. 

Em decorrência, pode-se concluir que a contribuição deste estudo seja significante 

para iluminar pelo menos algumas faces dessa questão, bem como para organizar e gerar 

conhecimento genuinamente nacional sobre o tema educação e treinamento intercultural para 

competitividade em cultura, especificamente em hotelaria. 

Recomenda-se aos responsáveis pelos treinamentos naquelas unidades hoteleiras 

verificar se pequenas falhas relacionadas à cultura, cometidas pelas pessoas da linha de frente, 

não acabariam trazendo desconforto considerável a um cliente de determinada origem a ponto 

de esse cliente escolher outra alternativa de hospedagem no futuro. Esclarecer as implicações 

do impacto de problemas dessa natureza em hotelaria é fundamental para dimensionamento 

de verbas, disponibilidade dos empregados, duração e freqüência de treinamento intercultural, 

para subseqüentes decisões sobre conteúdos e métodos adequados. 

Dentre os conteúdos, destacam-se, entre as necessidades para a linha de frente 

daquelas unidades hoteleiras, além de uma melhor compreensão sobre o que é cultura, de 

auto-reconhecimento cultural nacional, regional, de origem social e profissional, o 

aprendizado de símbolos que identifiquem a história e a cultura das nações; de idiomas mais 

falados na atualidade que possibilitem desenvolver uma comunicação confiável; da cultura 

geral, organizacional e, principalmente, a brasileira, devido às consideráveis diferenças 

subculturais existentes no Brasil. 

As entrevistas e os questionários revelaram que há necessidade de empreender 

esforços para aprofundar o autoconhecimento cultural em termos da cultura organizacional e 

da comunicação interna em cada uma das unidades enfocadas. O autoconhecimento cultural 
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da base da pirâmide das pessoas nesses serviços e de seus gerentes, pode favorecer a diluição 

do equívoco sobre cultura erudita e cultura popular como motivo para discriminação, embora 

tenha aparecido muito discretamente durante o estudo. Porém, mesmo que possa ser 

considerado um dado não recorrente, muito pouco significativo, qualquer tipo de 

discriminação abala a auto-estima e a produtividade. Logo, tudo o que possa trazer 

implicações funestas deve ser prevenido. A cultura popular brasileira é sábia quando diz: é 

mais fácil prevenir do que remediar. 

Partindo desse pressuposto, concluiu-se que será possível trazer maior conforto e 

segurança para os clientes, mantendo-os fiéis, evitando que procurem outras alternativas de 

hospedagem nesse mercado competitivo da hotelaria do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, percebe-se que há interesse da linha de frente em conhecer diferenças 

culturais e subculturais dos clientes, não apenas por curiosidade, mas por profissionalismo, 

manifesto, segundo eles próprios, como desejo em realizar um bom serviço e de não ficar e 

de, também, não deixar ninguém em situação embaraçosa. 

Notou-se, ainda, a necessidade de desenvolvimento gerencial em termos de aprofundar 

conhecimentos em cultura para que possam tomar decisões estratégicas em busca de 

atratividade em seus serviços globalizados. 

Segundo a orientação dos "experts" em Interculturalidade, citados no referencial 

teórico, percebe-se que há necessidade, em algumas das unidades pesquisadas, mais do que 

em outras - "começar em casa" - reconhecendo mais precisamente a própria cultura, 

identificando-a no ambiente, no clima organizacional, nas atitudes dos empregados, nas raízes 

culturais do hotel e do país de origem da empresa e que se manifestam em processos, 

procedimentos, decisões e ações de todos os envolvidos. Isso porque poderá trazer segurança 

nessa gestão sutil e complexa dos serviços diretos ao usuário, a partir de uma autocrítica 

permanente e da autoconsciência de limitações e sucessos que contribuem para a 

compreensão do papel a desempenhar, diante das expectativas da clientela. 

Fica evidente a necessidade de avaliar até que ponto valeria a pena investir no nível 

básico dos idiomas inglês e espanhol para os funcionários que desempenham as funções de 

arrumadeiras e garçons, atribuições cujo contato com os clientes é muito direto ou ocorre em 

situações muito peculiares. 
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Em continuidade, o treinamento de idiomas, notadamente o inglês, foi compreendido 

como contribuição para a elevação da auto-estima dos funcionários daqueles hotéis e também, 

percebido como possibilidade de competitividade no segmento do mercado hoteleiro da 

cidade do Rio de Janeiro. Essa postura revela preocupações profissionais e com as pessoas 

dos empregados, articuladas aos interesses das empresas, o que é muito salutar. 

Os dados quantitativos revelaram que a cultura norte-americana é uma presença forte e 

constante nos hotéis cinco estrelas da cidade do Rio de Janeiro. Isso torna evidente a 

significância que o idioma inglês assume na hotelaria e nos relacionamentos dos funcionários. 

Além disso, essa constatação é válida não somente na hotelaria, mas para todo e qualquer 

serviço turístico na cidade. 

Conseqüentemente, há necessidade de intensificar tanto o treinamento intercultural 

sobre aquela cultura, quanto sobre o aprendizado do idioma inglês, pelo menos em nível 

intermediário, e não somente para a recepção, mas para aqueles funcionários que ocupam as 

funções de camareiras, garçons, mensageiros, cozinheiros, bell captains - maleteiros - e o 

pessoal de almoxarifado que, juntos, formam o maior percentual de colaboradores da rede 

hoteleira nacional. 

A pesquisa revelou, também, que a cultura espanhola tem tido presença marcante em 

pelo menos uma unidade hoteleira. Entretanto, com a inclusão da população latino-americana, 

de idioma espanhol, conclui-se que esse idioma também assume notável significância na 

hotelaria. Logo, treinamentos cobrindo questões culturais e o idioma citado, poderão trazer 

resultados benéficos para o desempenho e o bem-estar da clientela externa e interna, 

contribuindo para um clima atraente aos estrangeiros de língua espanhola. 

Os resultados estatísticos apresentados serviram para dar uma maior consistência ao 

estudo, favorecendo uma melhor visualização da realidade. Logo, pode-se concluir que 

registros permanentes e precisos sobre o fluxo, a origem cultural e os idiomas falados pela 

clientela dos hotéis certamente contribuem para a tomada de decisões gerenciais sobre 

estratégia de gestão, em especial às relacionadas ao desafio de lidar com o multiculturalismo 

nos serviços. 

A título de sugestão, o pesquisador aponta alguns tópicos de estudo que poderiam ser 

explorados em outras pesquisas nessa área. Um deles diz respeito ao papel que o setor de 

serviços do Rio de Janeiro, de uma maneira mais ampla, poderia desempenhar em momentos 
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de decisão sobre a atualização de conhecimentos quando a interculturalidade poderia, ainda 

que tardiamente, ser incorporada. Iniciativas nessa direção podem proporcionar aos 

profissionais de serviço e às organizações possibilidades de ingresso na categoria de 

qualidade de serviços oferecidos nos países industrializados. 

Outra possibilidade de estudo, já proposta a uma grande empresa de transporte aéreo, 

diz respeito à competência intercultural dos pilotos de linhas aéreas, porque lidam com o 

gerenciamento em viagens internacionais, o que, devido ao fenômeno da globalização, requer 

conhecimentos e habilidades cada vez mais sofisticadas. Além das tradicionais competências 

de gerenciamento e liderança, a capacidade de interação com indivíduos de diversas culturas 

torna-se imprescindível neste complexo mundo do transporte aéreo de longo curso. 
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APENDICEA 

ENTREVIST AS 
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1. Como a alta administração se posiciona no mundo dos negócios globais? A organização está 

incluída no desafio da competitividade nacional e global? De que forma? A cultura é um fator 

considerado? Por quê? 

2. Filosofia institucional inclui a questão da cultura? Isto é: o que o hotel significa como prestador 

de serviços nacionais e internacionais? Quais as aspirações para o futuro da organização? A 

transculturalidade para a competitividade e a elevação da auto-estima dos funcionários estão 

incluídas? 

3. A cultura é interpretada como um problema ou como possibilidade de solução de problemas? 

4. A gerência de treinamentos se preocupa com a cultura no caso da alimentação em termos de 

qualidade? Etiqueta internacional? Regionalismos culturais brasileiros como fator de 

atratividade? 

5. É possível um hóspede sentir-se em casa em sua organização? 

6. Como se manifestam as preocupações em servir os clientes o mais parecido possível com suas 

culturas? 

7. A possibilidade de atrair a clientela multicultural para sua organização é alta? Média? Baixa? Por 

quê? 

8. Há orçamento destinado aos treinamentos de competência intercultural? 

9. Até que ponto os aspectos culturais apresentados pelos candidatos ao cargo são considerados na 

ocasião da seleção? 

10. Como os gerentes avaliam os aspectos interculturais no gerenciamento de propaganda e 

marketing do hotel, no Brasil e no exterior? 

11. Quais são os idiomas que formam o requisito principal para a contratação de novos 

funcionários? 

12. Em que critérios se baseiam as decisões sobre treinamento de idiomas? Quais? Com que 

profundidade em relação às diversas funções e atribuições? 

13. Até que ponto as habilidades relacionadas com idiomas e cultura estão implicadas no tum over? 
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14. Com que freqüência os gerentes se reúnem para discutir necessidades de treinamento? 

Idiomas ... Cultura ... Operacionais ... Incluem a linha de frente? Em especial, quais funções? 

15. Quanto à liberação de verbas por parte da alta administração, há igualdade de condições para os 

treinamentos: 1. operacionais; 2. de idiomas; 3. interculturais? 

16. A maior freqüência no treinamento - 1. em idiomas e - 2. em cultura - é a solicitada pela 

gerência e/ou sugerida pela alta administração? 

17. Quais os treinamentos mais freqüentemente realizados nos últimos dois semestres? Qual a área 

de atendimento? Objetivos? Periodicidade? Qual o público-alvo? Número de treinandos? 
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A 

APENDICEB 

QUESTIONÁRIOS 
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1. O que você acha que seus supenores consideram maIS importante no atendimento: 

procedimentos, atitudes ou ambos? Justifique sua opinião. 

2. É possível um hóspede sentir-se em casa no hotel em que você trabalha? 

3. A alta administração dá atenção ao treinamento de diferenças culturais? 

Rotineiramente -

Antecedendo eventos -

Não-

Poderia exemplificar? 

4. Você considera que saber lidar com diferenças culturais em seu trabalho é: 

Muito importante

Importante -

Secundário -

Justifique: 

5. Qual é a posição dos funcionários em geral sobre treinamento em diferenças culturais? 

Muito interessante -

Não é prioritário -

Aparece entre funcionários de ... -

6. Você teria argumentos em favor de treinamento intercultural? Quais? 

Sim-

Não-

7. Você observa resistência às diferenças subculturais entre os seus parceIros no trabalho com 

clientes internos ou externos vindos de outras regiões do país? 

Sim-

Não-

Justifique 
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8. Na sua opinião, os gerentes da organização se preocupam com treinamento de idiomas? 

Muito -

Não é prioritário -

Em situações especiais -

9. Você percebe alguma relação entre o conhecimento de idiomas estrangeiros e o crescimento 

profissional dos funcionários? 

Muita-

Pouca-

Justifique: 

10. Você percebe se é importante para o cliente ser atendido em seu próprio idioma? 

Sim-

Não-

Justifique. 
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