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INTRODUÇÃO

A natureza e as características do serviço hoteleiro sinalizam a

existência de um ambiente organizacional muito singular (MORGAN,1979). A

singularidade do serviço hoteleiro é também explícita em Andrade (1995; p.165)

quando diz: O hotel é sempre extensão da residência ou da moradia que os

viajantes deixaram e à qual pretendem retornar, após atingirem seus objetivos

de viagem. A percepção deste autor reflete especialmente a expectativa do

hóspede do hotel executivo para quem o hotel deve substituir a casa para

minimizar o incômodo das viagens constantes e a saudade do lar.

Riley (1991), outro estudioso do setor, indica duas dimensões para o

serviço hoteleiro: uma tangível e outra intangível. A dimensão tangível refere-se

aos aspectos físicos do hotel, inclui as instalações, facilidades e equipamentos

disponíveis, geralmente é percebida pelo hóspede como o tamanho do quarto

ou da piscina. A dimensão intangível refere-se à confiança, precisão e simpatia

percebida. É a maneira como o hóspede interpreta as habilidades e o

comportamento de cada funcionário.

Vários autores analisam a importância da mão-de-obra para a execução

de um serviço. Muitas vezes por estar pessoalmente envolvido nas

transações com o hóspede, o funcionário passa a representar o próprio produto

para o hóspede. Powers (1995) considera tão importante o papel das pessoas

no serviço que afirma serem os próprios funcionários o produto a ser oferecido

ao hóspede. Ao estudar as interferências do uniforme nas atitudes e na

satisfação dos funcionários de hotéis, Nelson e Bolwen (2000) concluem que o

uniforme pode afetar também a satisfação do consumidor, em primeira instância

porque os funcionários (e o que eles vestem) são parte da atmosfera do hotel.

Ao analisar a prestação de serviços em Alimentos e Bebidas, um dos
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principais departamentos dos hotéis, Pine (1987) identifica sistemas que

exigem maior ou menor contato e envolvimento do cliente com o serviço. A

maior parte dos serviços prestados pelo hotel, principalmente os de Alimentos e

Bebidas, pertence ao grupo dos que exigem maior contato entre funcionário e

cliente. Como resultado, torna-se mais difícil racionalizar o sistema, em parte

porque o cliente poderá provocar mudanças nas características do serviço no

momento de sua prestação.

Urry (1996) ressalta que existe grande variabilidade da demanda em

relação a muitos serviços e que as operações exigem muita flexibilidade dos

funcionários. O autor distingue dois tipos de funcionários: os que têm menor

contato e os que têm maior contato com o consumidor do serviço. O segundo

grupo, formado pelos funcionários que estão servindo na linha de frente do

hotel, representa um grande desafio para a administração já que seus atributos

interpessoais fazem parte do produto que é oferecido ao cliente.

Quando o cliente compra um determinado serviço,
aquilo que é adquirido é uma determinada composição social
dos produtores do serviço. O modo de falar do funcionário, sua
aparência e personalidade podem ser tratados como áreas
legítimas de intervenção e controle por parte da empresa.
(URRY, 1996, p.99)

Ao ponderar a importância da mão-de-obra para o serviço hoteleiro,

Greene (1982) indaga o motivo que leva o hóspede a voltar repetidas vezes ao

mesmo hotel, sugere que isso tem pouca relação com as características físicas

do hotel, resultando antes de um reconhecimento recíproco entre empregados

e hóspedes. O autor destaca a satisfação que o hóspede sente ao entrar em

um hotel e deparar-se com um rosto familiar, ser chamado pelo próprio nome e

não pelo número do quarto que ocupa como um dos principais determinantes

do retorno do cliente ao hotel.

O conceito de qualidade do serviço varia de acordo com as

necessidades, expectativas e percepções individuais do cliente (DRUMMOND,
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1990). Mesmo que a categoria do hotel seja um elemento indicador de qual

deve ser o tipo e a qualidade do serviço oferecido, cada cliente o define e o

percebe de uma forma diferente. Todo e qualquer contato entre cliente e hotel

interfere na percepção da qualidade do serviço.

Não obstante todas as inovações e aperfeiçoamentos proporcionados

pelo progresso tecnológico, a qualidade do serviço hoteleiro continua a

depender principalmente da mão-de-obra envolvida no processo. Diante do

importante papel que o funcionário exerce no processo de prestação do serviço

hoteleiro, é essencial compreender melhor a relação que se dá entre o

funcionário e o hotel.

Ao analisar este ambiente organizacional, W. J. Morgan (1979) conclui

que entre hotel e funcionário trava-se uma relação sui generis envolvendo

outras variáveis além das tradicionalmente originadas pelo vínculo indivíduo e

empresa. Entre os elementos que caracterizam essa especificidade, o autor

destaca: o funcionamento ininterrupto (o hotel funciona 24 horas por dia, todos

os dias do ano), a presença do cliente nos locais da produção (o cliente

presencia a maior parte da preparação do produto que consome), a

imprevisibilidade do nível de solicitação de serviços (no momento da prestação

do serviço o cliente pode solicitar alterações nas suas características) e o

sistema de recompensas que inclui oportunidades não formais (o funcionário

pode considerar como recompensa pelo seu trabalho a oportunidade de estar

em um ambiente agradável, em contato com gente bonita e famosa, conhecer

tecnologia e produtos sofisticados, entre outros).

o mesmo autor enfatiza que o hotel fornece serviços e os administra

de acordo com uma filosofia, um conjunto de valores e atitudes que são

recomendadas pela direção da empresa. Esta filosofia é traduzida nos

procedimentos e métodos empregados em cada registro de hóspede, em cada

evento organizado e em cada cama arrumada. Para isso a filosofia deve ser

absorvida por cada um dos funcionários. Muitas vezes, durante este processo a

4



filosofia e os procedimentos recomendados acabam recebendo influências dos

próprios funcionários que estão realizando as tarefas.

Etchegoyen (1990) ao examinar organizações singulares ou detentoras

de grande prestígio, isto é, empresas que se diferenciam pela forma de

recrutamento, tecnologia, identidade, imagem interna e externa ou estratégia

adotada, afirma que nesses ambientes o indivíduo glorifica-se através da

empresa. Assim sendo, o prestígio destas organizações passaria a ser

associado também aos seus funcionários.

Objeto de Estudo e Hipóteses

A proposta deste trabalho é analisar a importância e a influência dos

valores, da filosofia e do prestígio da organização no processo de integração e

comprometimento dos funcionários - chave nos hotéis de primeira linha da

cidade de São Paulo.

Nossa hipótese é a de que os valores e o prestígio dos hotéis de primeira

linha interferem na relação entre funcionários e empresa levando o indivíduo a

um maior comprometimento com o seu trabalho.

No entanto, podemos identificar especificamente algumas das questões

que reforçaram nossa curiosidade pelo tema estudado: No ambiente hoteleiro o

prestígio do hotel passaria também a ser associado ao seu funcionário? A

imagem do funcionário junto a seus amigos e familiares passa a estar

relacionada ao fascínio e requinte do hotel, mesmo que fora do ambiente de

trabalho seu estilo de vida não corresponda a este padrão? Onde nascem e em

que momento os valores predominantes no ambiente hoteleiro começam a ser

absorvidos pelo indivíduo que lá trabalha? No processo de seleção, no

momento de contratação, nos treinamentos, no saguão do hotel, após um, dois

ou dez anos de trabalho?
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Questões Metodológicas

A fim de buscar esclarecimentos para essas indagações optamos por

realizar entrevistas com algumas das principais categorias profissionais dos

hotéis de primeira linha, coletando relatos e depoimentos que enriqueçam a

nossa análise. Além das entrevistas, como recurso de análise também

recorremos à literatura especializada sobre o tema. Assim, a intenção do estudo

é conciliar a abordagem teórica e conceitual, encontrada na literatura, e os

relatos e depoimentos provenientes dos funcionários entrevistados.

A necessidade de alinhamento com a proposta do trabalho nos levou a

transformar as indagações e suposições iniciais em variáveis a serem

investigadas nas entrevistas: Percepções sobre a imagem da empresa,

Determinantes do sucesso do hotel, Principais tarefas e responsabilidades, O

mais importante de trabalhar no hotel, Imagem do funcionário e Convívio com.

as celebridades. Cada uma destas variáveis foi explorada a partir dos

depoimentos coletados pelas entrevistas. Foram realizadas 27 entrevistas em

dois hotéis de primeira linha da cidade de São Paulo, 14 entrevistas no Hotel A

e 13 no Hotel B. Em cada hotel entrevistamos um representante das principais

categorias profissionais, que podem ser agrupados de acordo com o tipo de

trabalho executado e as responsabilidades em profissionais operacionais

(Recepcionista, Camareira, Cozinheiro, Barman e Garçom) e profissionais de

nível gerencial (Gerente de Recepção, Gerente de Eventos, Gerente de

Marketing/Vendas, Diretor de Alimentos e Bebidas, Diretor de Recursos

Humanos, Analista de Qualidade, Governante Executivo e Chefe de Cozinha

Executivo) .

Apresentamos o resultado das entrevistas de acordo com dois critérios:

categoria profissional e empresa. A apresentação por categoria profissional

buscou agregar as declarações dos profissionais que ocupam um mesmo cargo

no Hotel A e Hotel B, ressaltando os pontos mais significativos de concordância

e divergência manifestados pelos dois entrevistados. Já na apresentação por
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empresa, o objetivo foi reunir os aspectos que predominaram nas declarações

de diversas categorias profissionais em cada uma das empresas, evidenciando

a homogeneidade e diversidade de depoimentos que as variáveis investigadas

despertaram nos funcionários do Hotel A e B isoladamente.

A seguir apresentamos a estrutura de nosso trabalho:

o Capítulo 1 apresenta os referenciais teóricos escolhidos para

fundamentar nosso trabalho: o inconsciente na organização, cultura

organizacional, o mito da empresa e identidade.

No Capítulo 2 abordamos as características do setor hoteleiro, o

funcionamento e as principais operações do hotel, o significado do prestígio nos

hotéis de primeira linha e a formação dos profissionais da hotelaria.

No Capítulo 3 detalhamos a pesquisa empírica realizada, esclarecendo

os aspectos metodológicos e o significado das variáveis investigas nas

entrevistas. Apresentamos também as caraterísticas das duas empresas onde

foram realizadas as entrevistas, Hotel A e Hotel B.

No Capítulo 4 analisamos as entrevistas realizadas, primeiro

apresentando as significações por categoria profissional e depois por empresa,

enfatizando os aspectos culturais compartilhados no Hotel A e no Hotel B.

Retomando as questões apresentadas inicialmente, no Capítulo 5

traçamos considerações finais sobre o resultado do trabalho e no Capítulo 6

está a bibliografia geral que foi consultada.
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1. DIMENSÕES DA ANÁLISE ORGANIZACIONAL

A relação entre indivíduo e organização tem sido amplamente discutida e

analisada. A complexidade do tema permite diferentes abordagens, enfatizando

características e implicações de seus diversos componentes ou ainda optando

por estudar a especificidade de um determinado ambiente organizacional.

o indivíduo recebe influências de componentes econômicos e físicos na

sua relação com a empresa, como o salário e os benefícios materiais recebidos

em troca de seu trabalho. Existem também aspectos menos tangíveis que

igualmente exercem interferência na ligação entre funcionário e empresa, é o

caso dos valores, da imagem, da identificação e do status. Estes elementos

poderiam levar o indivíduo a um maior comprometimento com o trabalho e com

a empresa. Apesar de potencialmente atuantes, estes componentes muitas

vezes deixam de ser considerados na análise do funcionamento empresarial.

A organização apresenta-se como um lugar onde o indivíduo vai tentar

realizar seus projetos e seus desejos. Ela designa um determinado papel e

status ao seu funcionário (ENRIQUEZ, 1974) e cria neste indivíduo o sentido

de pertencer e ser leal a um determinado grupo ou à própria organização. Para

garantir este papel e status recebidos, as pessoas passam a exibir

comportamentos e a estabelecer procedimentos de acordo com os valores e

ideais propostos pela organização.

Os valores e os ideais que a organização propõe, na
medida em que vão ser interiorizados, vão servir de normas de
comportamento aos indivíduos que não irão mais se interrogar
sobre o sentido de sua ação. (ENRIQUEZ, 1974, p.74)

Também deve ser considerado o fato da organização tornar-se uma

importante fonte de identidade para seu funcionário. Freitas (1997) analisa a

interferência da organização no processo de identificação do indivíduo. A

autora faz uma ligação entre a cultura organizacional e a crise de identidade
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vivida pelos membros das sociedades atuais.

A identidade do indivíduo está mais frágil, enfraqueceram-se muitas das

fontes de referência individuais tradicionais: a comunidade do bairro, os amigos

que se conheciam na fila do correio (antes de aderirem ao endereço eletrônico),

os freqüentadores do fim de tarde de um bar, os encontros depois do serviço

religioso, o grande almoço de família (substituído pelo fast-food freqüentado

pela família nuclear), e os momentos de convivência com o outro tornaram-se

raros. Tanto a ausência de valores como a inclinação ao isolamento são duas

tendências que acabam por reforçar uma à outra.

Outro fator a contribuir para a fragilização da identidade citado por Freitas

é a alteração no processo de desenvolvimento psíquico dos indivíduos, as

experiências da socialização primária (que acontecem no âmbito da família)

acabam mais cedo e antecipam-se as da socialização secundária (relações

com instituições). É na fase da socialização primária que a criança aprende

limites e ao mesmo tempo recebe afeto, desenvolvendo-se dentro do próprio

grupo familiar. Já a socialização secundária, quando somos apresentados às

regras sem ter o afeto como um elemento necessário, acontece dentro de

outros grupos sociais não familiares (creches, escolas, clube, etc.) .

Estas são pequenas modificações no cotidiano que vão distanciando o

indivíduo dos elementos definidores da sua identidade. Os referenciais do

processo identificatório não existem mais ou estão em crise, e as significações

imaginárias ficam confusas (CASTORIADIS, 1995). Este é o aspecto central da

crise de identidade que fragiliza o homem diante da sociedade como um todo e

da empresa, em particular.

Diante deste cenário, a organização surge como uma possibilidade de

resgate da identidade individual. Torna-se o substituto para o vínculo social

enfraquecido, passando a oferecer-se como fonte de identidade ao funcionário.
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A relação com o trabalho ou com o lugar do trabalho
tende a se tornar a principal referência dos indivíduos, ou de
outra forma, as organizações modernas- no contexto citado-
assumem voluntariamente o papel de fornecedores de
identidade tanto social quanto individuaI ... (FREITAS, 2000, p.9)

Pouco a pouco, a empresa travestida de referencial verdadeiro, vai

penetrando no universo interior do indivíduo e este acaba por introjetar as

mensagens empresa. Os valores da empresa são interiorizados e passam a

atuar como normas de comportamento dos indivíduos, que não mais se

interrogam sobre o sentido de suas ações. Em contrapartida, o funcionário

ganha a ilusão de ser grande e poderoso, de compartilhar do prestígio e do

poder da empresa. (FRE ITAS, 1997)

Todas estas considerações tecidas anteriormente aplicam-se

genericamente à todas as organizações, em particular às grandes empresas.

Todavia, o foco de nossa análise será a organização hoteleira. O hotel

apresenta à análise da relação entre indivíduo e organização algumas

dimensões adicionais que o tornam merecedor de uma análise específica.

Algumas das dimensões envolvidas na relação entre indivíduo e

organização serão utilizadas como base conceitual para o desenvolvimento

deste trabalho. O objetivo deste capítulo e conhecer a análise e interpretação

de diferentes autores para os diversos aspectos e manifestações presentes na

vida organizacional. É interessante lembrar como estes conceitos têm sido

tratados e qual a aproximação deles com o ambiente das organizações

hoteleiras.
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1.1. O Inconsciente na organização

(...) O inconsciente designa fenômenos que atuam com
força e intensidade indomáveis, cujos efeitos sobre as
condutas persistem, ainda que as causas tenham
desaparecido, e que sobretudo obedecem a uma lógica própria;
nela reinam os processos primários, as pulsões sexuais, o
princípio do prazer e não os processos secundários, as pulsões
do eu, e o princípio da realidade. (ENRIQUEZ, 1997, p. 26)

Ao acrescentar a dimensão do inconsciente à análise organizacional,

Enriquez (1997) não tem a intenção de encontrar o sentido oculto das

instituições ou das condutas, mas sim achar um outro sentido, a outra cena na

qual elas existem e o outro registro em relação ao qual elas se exprimem. A
•

outra cena, lugar do imaginário e, portanto, do inconsciente, é tão importante e

operante quanto aquela visível que normalmente recebe mais destaque e

atenção.

Este autor parte da concepção de organização como um sistema cultural,

simbólico e imaginário. Enquanto um sistema cultural, a organização apresenta

uma cultura, uma estrutura de normas e valores e uma maneira de ver o

mundo que orientam a conduta dos indivíduos. Também são oferecidas

representações sociais, expectativas de papéis a cumprir, hábitos de

pensamentos e condutas. A organização desenvolve um processo de formação

e socialização dos diferentes atores envolvidos. O objetivo é selecionar os bons

comportamentos e tornando-os como modelo para recrutar ou excluir os

membros da organização. Todos esses diversos aspectos da cultura podem ser

coerentes ou mesmo contraditórios entre si, mas sempre serão indispensáveis

à continuidade da organização e à definição de sua identidade.

A organização como um sistema simbólico produz mitos unificadores,

ritos de iniciação, de passagem e de execução, heróis e sagas que têm por

função sedimentar a ação dos seus membros, dar significação a suas práticas

e garantir a sua legitimação. A organização pode oferecer-se como objeto a ser
11



interiorizado e a partir de então formula suas exigências, motivando cada um

com o orgulho do trabalho e a nobre missão a ser cumprida. Desta maneira, as

organizações poderão desenvolver um controle novo e mais intenso sobre

seus membros. Embora nem todas as organizações consigam criar um sistema

simbólico fechado e atuante sobre seus membros, elas procuram consciente ou

inconscientemente arquitetá-los.

Como sistema imaginário a organização pode apresentar-se de duas

formas: como imaginário enganador e como imaginário motor. A organização

produz um imaginário enganador na medida em que tenta prender os indivíduos

nas armadilhas de seus próprios desejos de afirmação narcisista, no seu

fantasma de onipotência ou de sua carência de amor. Ao mostrar a sua força, a

organização pode transformar os fantasmas dos indivíduos em realidade e

alegar que oferece garantia de proteção necessária para evitar a quebra da

identidade individual através dos seus sólidos estatutos, papéis e identidade.

Na segunda forma, como imaginário motor, a organização permite que as

pessoas utilizem sua imaginação criativa no trabalho sem repressão.

o imaginário motor permite que os indivíduos criem uma fantasmática

comum que autoriza uma experiência com os outros, sendo continuamente

reavaliada. Desta forma, ele preserva parte do sonho e da possibilidade de

mudança e mesmo mutação. Por favorecer a criatividade, o livre

questionamento, a expressão oral e até a transgressão, o imaginário motor

desafia as regras de funcionamento das organizações. Diante das dificuldades

impostas à organização pela existência do imaginário motor, o imaginário

enganador surge como elemento capaz de facilitar o domínio do grupo. Como

resultado, as organizações tendem a desenvolver um imaginário enganador e

não um imaginário motor.

Atualmente, a organização constrói os sistemas imaginário, simbólico e

cultural de maneira consciente e voluntária a fim de modelar os pensamentos e

comportamentos de seus membros, integrando-os na cultura que ela propõe e
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motivando-os a contribuir para a realização de seu objetivo.

Enriquez (1997) propõe que na análise organizacional sejam

considerados diferentes níveis e para isso define 7 instâncias: mítica,

social/histórica, institucional, organizacional ou estrutural, grupal, individual e

pulsional. Ao observar um determinado fenômeno, o pesquisador deverá

interpretá-lo e esta interpretação determinará a instância a ser abordada pela

análise.

Instância Mítica: O mito fala da origem das coisas, da comunidade, etc.

Seu relato visa à fascinação daqueles que o escutam. Baseado neste relato cria

o vínculo social e incita os comportamentos adequados. O mito, através da

narrativa, desperta a identificação da comunidade com os protagonistas dos

acontecimentos narrados. As narrativas são fruto da imaginação, porém,

referem-se a acontecimentos que teriam ocorrido ou que ao menos poderiam

ter ocorrido. Em decorrência, os mitos comportam uma parte de verdade. O

papel do mito na sociedade é essencial, funciona como um suporte fundamental

para a criação do grupo. Para que o mito exerça sua força e provoque adesão,

seu conteúdo deve mobilizar o afeto das pessoas. O mito tende a suprimir a

angústia individual, oferecendo uma resposta única e definitiva.

As organizações modernas apelam para o mito como um elemento

capaz de atuar junto a seus membros a fim de fazê-los interiorizar os valores

culturais e disporem-se ao sacrifício em seus nomes. Elas se dão conta de que

através da instância mítica podem agir diretamente sobre as pulsões e os

fantasmas de seus membros, impondo-lhes seus pensamentos e orientando

suas ações.

Instância Social/Histórica: Em algumas sociedades o apelo ao mito

pode não ser suficiente. As sociedades históricas, que ao contrário das

sociedades arcaicas não são naturalmente comunidades, são regidas menos

freqüentemente pelo mito. Pode-se definir as sociedades históricas como
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aquelas que são colhidas no processo histórico cujas transformações e

evoluções conhecemos, elas desejam construir seu desenvolvimento, não

querem garantias por alguma ordem transcendente, conhecem a divisão em

classes 1
, tentam reduzi-Ia ou suprimi-Ia e produzem ideologias que visam

disfarçar e exprimir a realidade das relações sociais.

A ideologia é um elemento essencial da estruturação das sociedades

históricas. Ela tende a encerrar os fatos numa representação única que

percebe totalmente o real e exprime a verdade daquilo que ela revela. Sua

função principal é polir o social a fim de torná-lo homogêneo e ocultar os

conflitos existentes. Revelando-se ao mesmo tempo como um produto e como

um elemento fundador das sociedades históricas, a ideologia deve ser repetida

sob diversas formas para que possa ser interiorizada pelas pessoas e, desta

forma, passe a modelar suas condutas.

A organização moderna apresenta, de uma maneira cada vez mais clara

e sistemática, uma ideologia a fim de fazer com que seus membros se

conformem com ela. Desta forma, a ideologia aparece para a organização como

um complemento ao mito quando este está enfraquecido.

Instância Institucional: A existência e a continuidade das sociedades

dependem também das instituições. As instituições visam estabelecer um modo

de regulamentação, manter um estado, fazê-lo durar e assegurar sua

transmissão. Assim como a ideologia, a instituição tem como função mascarar

os conflitos e ao mesmo tempo exprimi-los. A experiência vivida nas instituições

é a de um poder totalitário que esconde a violência com várias cerimônias

iniciáticas executadas com a justificativa de garantir o bem-estar do indivíduo.

Desta forma, as instituições são conjuntos formadores que referem-se a um

saber teórico legitimado e que tem por função garantir uma ordem e um certo

estado de equilíbrio nas relações sociais. O indivíduo para viver nas instituições

I Enriquez não coloca no centro de sua análise a noção de classe e sim a de luta pelo poder,
pela dominação em cada nível.
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deve aceitar o sistema de leis e as proibições promulgadas, já que através

deles o homem adquire uma identidade social e passa a ser reconhecido pelo

outro.

Toda instituição impõe suas restrições a fim de garantir a existência da

sociedade e dos membros que a compõem e de colocar em ação um imaginário

enganador em detrimento de um imaginário motor, cuja presença ela admite

com reticências. Diante da grande diversidade de instituições existentes,

destacamos o papel desempenhado por um tipo específico, a empresa. A

empresa impõe normas de eficiência e desempenho, muda as maneiras de

pensar e de viver dos indivíduos. Ela deseja tornar-se o ator principal da

sociedade, a instituição por excelência.

Instância Organizacional: A organização pode ser entendida como uma

modalidade específica de estruturação e encarnação da instituição. Enquanto a

instituição ressalta a necessidade da alienação e dos mecanismos de clivagem,

a organização a traduz em estilo de divisão do trabalho. A instituição é lugar do

político e da tentativa de regulação global, enquanto que a organização é lugar

das relações de forças cotidianas, das lutas implícitas e explícitas e das

estratégias dos atores.

A tecnologia, presente nas organizações em forma de máquinas,

utensílios, metodologias e procedimentos, traz transformações moldadas pelo

trabalho dos indivíduos, pelas suas relações com eles mesmos e com as

máquinas. Desta forma, a tecnologia interfere no grau de alienação,

submissão e apatia de cada um dos membros da organização.

A organização possui uma estruturação sólida, suas normas e regras

impessoais de funcionamento são admitidas graças à legitimação decorrente da

lei proclamada e da instituição que ela encarna. Enriquez ressalta que os

fenômenos organizacionais devem receber análise cuidadosa, porém não

exclusiva. Nenhuma das instâncias estudadas pode ser indicada como a única
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determinante e causadora de efeitos.

Instância Grupal: A compreensão dos fenômenos organizacionais requer

o estudo dos processos de funcionamento e das mudanças nos grupos. As

interações nos grupos podem determinar a tomada de consciência e a vontade

de mudança dos membros da organização.

Toda a realidade social pode ser conotada sob a noção de grupo, desde

um grupo de trabalho constituído por poucas pessoas até um país inteiro. O

grupo pode ser entendido como um conjunto de pessoas que consegue se

comunicar no todo. A qualidade da comunicação dentro do grupo independente

do número de componentes. A comunicação pode ser impossível em um grupo

formado por um número pequeno de integrantes, por outro lado, ela pode ser

possível em um grupo composto por centenas de pessoas.

O estabelecimento do grupo está sempre relacionado a um projeto

comum a ser executado. Os membros do grupo têm um sistema de valores

interiorizado que permitirá o desenvolvimento do projeto, ou seja, fazê-lo passar

da etapa do projeto para a da realização. A existência deste sistema de valores

dependerá de um imaginário social comum, de uma representação coletiva do

que somos, o que desejamos ser, o que queremos fazer e em que tipo de

sociedade ou organização desejamos participar.

Importantes determinantes do funcionamento do grupo são a idealização,

a crença e a ilusão. A idealização será a responsável pela força e vigor do

projeto e dos membros que o conduzem. A crença reúne toda a energia do

grupo para a obtenção do êxito do projeto pois ela traz a certeza e esvazia a

questão da verdade. A ilusão, por sua vez, pode ser entendida como a

colocação de um dispositivo simbólico que permite a canalização dos desejos e

evita qualquer questionamento dos seus valores. Ela permite que o projeto se

apresente aos membros do grupo sob um aspecto inatacável. A ação destes

três elementos (idealização, ilusão e crença) leva o indivíduo a dedicar seu
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tempo e sua vitalidade a uma causa a ser defendida. Cada membro do grupo

passa a sentir-se como o porta-voz e o fiador de uma causa que o ultrapassa 'e

legitima sua ação e mesmo sua vida.

Ter uma causa a defender implica em pensar em si, em representar-se e

desejar ser um grupo minoritário, pois a maioria nunca tem uma causa a

defender, sua causa já triunfou. É certo que a minoria tem vocação majoritária,

já que deseja que sua causa triunfe, contudo, antes de alcançar seus fins ela

dissemina entre seus membros o sentimento de serem perseguidos, a

transgressão dos valores instituídos e das instituições. Como conseqüência, a

união do grupo tende a crescer e os conflitos internos a desaparecerem.

Continuamente o grupo está diante do conflito entre o reconhecimento do

desejo e o desejo do reconhecimento ou a identificação. O conflito consiste na

concomitante busca por parte de cada membro do grupo de expressar seus

próprios desejos e ser reconhecido como membro integrante do grupo. De

acordo com os casos, o grupo tende a resolver a situação optando por uma das

direções. Se a opção for o desejo de reconhecimento, o grupo estará próximo

da massa. O grupo tomará o caminho da diferenciação se a opção for o

reconhecimento dos desejos de cada indivíduo.

Diante dos diferentes grupos que a organização pode acolher em seu

interior, ela terá uma posição ambivalente: desejando que cada grupo assuma

uma posição autônoma e temendo que os mesmos adotem projetos radicais de

mudanças ou acabem por desligarem-se da organização.

Instância Individual: O indivíduo participa como um ser em contínua

interação nos grupos e nas organizações, interferindo também na dinâmica da

sociedade. Enriquez analisa o tema sob dois aspectos: o papel e o impacto do

indivíduo normal e daquele que tem conduta patológica na construção do social.

Não obstante o autor reconheça que a fronteira entre estes dois estados (o

normal e o patológico) seja frágil, adota esta divisão como um recurso para
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estruturar a análise do indivíduo como agente de mudança social.

As condutas individuais só oferecem coerência parcial pois recebem

interferência do inconsciente e de uma dose grande de incoerência. Cada

indivíduo pode ser considerado um desvio em relação a todos os outros. O

desvio pode se manifestar a qualquer momento e levar o indivíduo a inventar

uma nova conduta. Assim sendo, o indivíduo mediano pode questionar o

funcionamento social, sem contudo, perceber, querer ou ter consciência disso.

Ele acaba por introduzir mudanças no contexto social e desconhece esta sua

capacidade. Pelo contrário, o indivíduo acha que o mundo exterior determina

todos os seus atos. Todo indivíduo pode, voluntariamente ou involuntariamente,

realizar mudanças na estrutura social.

A conduta patológica pode estar associada tanto a uma pessoa sem

importância como a uma personalidade de prestígio. Merece destaque o papel

desempenhado pelas personaiidades de prestígio, que corresponde aquele

normalmente associado ao criador da história, cuja ação torna obrigatória a

inclusão do nível individual no plano histórico. E um ser que alcança um certo

grau de anormalidade está em condições de se questionar, de buscar o

desconhecido. Trata-se de um homem movido por uma idéia forte e que deseja

voluntariamente criar coisas. Nas organizações são os líderes, os heróis, os

visionários, os ousados.

As organizações não podem impedir a existência de desviantes e

marginais. Porém, elas preferem os indivíduos conformados, massificados,

aqueles que adotam uma identidade coletiva forte, que são dominados pelo

narcisismo organizacional, grupal ou individual.

Instância Pulsional: Última instância a ser comentada, a instância

pulsional é justamente aquela que atravessa todas as analisadas

anteriormente. A pulsão está associada a um processo dinâmico, ao impulso

que faz o organismo tender para um objetivo. Desencadeada por um estado de
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tensão, a pulsão tem como objetivo aliviar esta tensão. A ótica freudiana da

questão, que enfatiza a presença das pulsões em todas as espécies vivas,

leva Enriquez a questionar o nível de operação da pulsão, a sua ação nos

diferentes contextos e sistemas sociais. O autor parte então da diferenciação

entre pulsão de vida e pulsão de morte para estruturar a exploração desta

questão.

A pulsão de vida representa as exigências da libido. É um princípio de

ligação que favorece o amor ou a amizade entre as pessoas quando estas

estão envolvidas em um projeto comum capaz de retirá-Ias das relações de

egoísmo. Ela está na origem do reconhecimento do outro enquanto detentor de

uma individualidade própria, ou seja, um ser que busca autonomia e tem

desejos próprios. Desta forma, a pulsão de vida desperta a vontade de

estabelecer com o outro relações afetivas, intelectuais e de trabalho que são

indispensáveis para a criação e perpetuação das instituições.

A pulsão da morte na concepção freudiana é uma compulsão à

repetição, uma tendência à redução das tensões até o estado não orgânico.

Pode ser entendida ainda como pulsão de destruição voltada ao exterior. Esta

pulsão além de atacar os objetos exteriores, o outro, atinge o próprio indivíduo

através de processos de fragmentação, desorganização, autodestruição,

desinvestimento e estímulo para que o desejo de viver seja apagado.

Manifestando-se como pulsão de destruição voltada para o exterior ou

retornando a si mesmo, a pulsão de morte tem como objetivo fazer desmoronar

a organização social.

Uma vez conhecidas e identificadas estas duas categorias de pulsões,

resta saber em que momento e como elas se manifestam dentro da vida

organizacional. O campo de atuação das pulsões é tanto o individual como o

coletivo, penetrando desta forma na realidade das organizações. Enriquez

pondera que toda organização demonstra explicitamente que deseja fazer da

pulsão da vida seu princípio de ação único, adotando como valores a eficiência,
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o dinamismo e a mudança. Porém, a pulsão de vida não é a única operante na

organização, a pulsão da morte está igualmente presente, seja na repetição

burocrática seja na competição destruidora.

Entre os diversos mecanismos que afirmam o trabalho da pulsão de

morte, o autor aponta a negação e a exclusão como os mais perigosos para a

organização. Ambos são mecanismos de defesa, porém apresentam

características diferentes. A negação é a recusa em reconhecer a realidade de

uma percepção traumatizante. Uma forma de sua manifestação na organização

seria a não tolerância à idéia de que ela possa ser mortal, conflituosa ou não

tão bela como deve ser o objeto da admiração do público e dos seus

colaboradores. Enquanto que a exclusão envolve uma rejeição radical e

completa da realidade.

As organizações sentem os efeitos da atuação da pulsão de morte com

maior ou menor intensidade. Os impactos podem ser minimizados se a

organização tomar consciência da presença da instância pulsional,

Ao propor a inclusão das sete instâncias na análise organizacional,

Enriquez não negligencia a complexidade da proposta. Não obstante a

existência de determinadas instâncias que são mais operantes no momento da

análise da organização, é importante não esquecer que as outras instâncias

também estão presentes e que se articulam umas com as outras.
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1.2. Cultura Organizacional

o interesse pela cultura no contexto organizacional intensificou-se

sobretudo a partir dos anos 80, diversos autores analisam a questão cultural

nas organizações. Na literatura encontramos várias definições para cultura

organizacional.

Schein (1991) define cultura organizacional como o modelo dos

pressupostos básicos, que determinado grupo tenha inventado, descoberto ou

desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de

adaptação externa e integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham

funcionado são ensinados aos demais membros como a maneira correta para

perceber e pensar naqueles problemas.

A definição de cultura organizacional levanta uma questão interessante

sobre a existência de uma única cultura ou de várias subculturas que

predominam em diferentes grupos dentro da organização. Schein (1991)

acredita que dentro da cultura da empresa operam diversas subculturas

baseadas nos níveis hierárquicos, na proximidade geográfica ou no tipo de

função executada pelos funcionários.

Este mesmo autor justifica a relevância do interesse pelo tema dizendo

que a cultura organizacional ajuda a explicar muitos dos fenômenos

organizacionais e pode contribuir ou dificultar a eficácia das organizações. Se

não considerado o aspecto cultural, é mais difícil entender a razão de certos

acontecimentos intrigantes e de algumas atitudes dentro da organização.

Schein (1991) apresenta ainda três razões básicas para estudar e compreender

a cultura organizacional. A primeira delas é a visibilidade e o impacto da cultura

organizacional. A cultura organizacional é um fenômeno com impacto real e

como tal deve ser tratada. A segunda razão é decorrente dos efeitos do

fenômeno cultural na eficácia organizacional e no grau de satisfação individual.
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A cultura organizacional interfere no desempenho do indivíduo e da

organização e também no tipo de sentimento que permeia a relação entre o

indivíduo e a organização. A terceira razão é a confusão que existe entre o

conceito de cultura organizacional e clima, filosofia, ideologia, estilo ou maneira

de lidar com as pessoas. Cultura tornou-se um termo amplamente utilizado

servindo de explicação para quase tudo o que acontece nas organizações. A

razão para estudar cultura organizacional é tornar a análise do conceito a mais

precisa possível.

Para Freitas (1991), a cultura organizacional é um poderoso mecanismo

que visa conformar condutas, homogeneizar maneiras de pensar e viver a

organização, introjetar uma imagem positiva da mesma onde todos são iguais,

escamoteando as diferenças e anulando a reflexão. A interiorização da cultura

da organização dispensa o controle externo dos comportamentos.

Alguns autores definem cultura organizacional a partir dos elementos que

a constituem. Deal & Kennedy (1982) consideram os valores como as crenças e

conceitos básicos de uma organização. Os valores representam a essência da

filosofia da organização e fornecem um senso de direção comum para todos os

empregados, guiando o comportamento diário de cada um. Os autores definem

ritos, rituais e cerimônias como atividades planejadas, tais como,

confraternizações, festas, cerimônias de entrega de prêmios, etc. Eles também

vêem nos ritos, rituais e cerimônias um papel muito importante, pois tornam a

cultura organizacional mais tangível e expressiva, à medida que comunicam os

padrões de comportamento aceitáveis e a maneira como os procedimentos

devem ser executados, fornecem experiências a serem lembradas e liberam

tensões reduzindo os conflitos internos.

Freitas (1991) apresenta os seguintes elementos como integrantes da

cultura organizacional: valores; crenças e pressupostos; ritos, rituais e

cerimônias; estórias e mitos; tabus; heróis; normas; e comunicação.

Passemos à conceituação de cada um destes elementos que integram a cultura
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organizacional.

De acordo com Deal & Kennedy (1982), os valores formam o coração da

cultura, são as crenças e conceitos básicos das organizações. Para os

empregados são os valores que definem o que é importante para atingir o

sucesso. Os valores estabelecem os padrões que devem ser alcançados na

organização, determinando um senso de direção comum para todos os

empregados.

Freitas (1991) acrescenta que as organizações bem sucedidas têm nos

seus valores compartilhados uma fonte de força. Os empregados são

motivados porque a vida organizacional tem para eles um significado, sentem-

se uma parte importante da organização. Como decorrência deste fato os

empregados que internalizam os valores da organização necessitam de menor

supervisão, uma vez que internalizados, os valores passam a guiar a conduta e

os comportamentos do indivíduo.

Os valores ainda influenciam o desenho da organização formal de

diversas maneiras: indicam as questões prioritárias a serem observadas,

determinam o quão longe cada profissional pode ascender na organização e

quais as áreas e departamentos mais valorizadas. Pela difusão dos valores,

geralmente através de slogans, comunica-se ao mundo exterior o que ele pode

esperar da empresa.

No setor hoteleiro identificamos empresas que por intermédio de seus

slogans divulgam a proposta do serviço oferecido aos clientes e hóspedes.

Enfatizando a hospitalidade, a tranqüilidade, a conveniência da localização ou a

elegância do ambiente, os slogans dos hotéis indicam as questões

consideradas prioritárias para o serviço. Alguns dos slogans adotados pelas

empresas hoteleiras são "A Arte de Reeeber"- Caesar Park Rio de Janeiro,

"Your Pieee of Heaven"- Renaissance Tokyo , "The Financiai Center Hotel"-

Crowne Plaza São Paulo, "A Landmark of Hospitality and Elegance" - Maksoud
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Plaza São Paulo.

Ao conceituar cultura organizacional, Schein (1991) aponta os valores

como um dos níveis que a compõe, no sentido de que toda a cultura apreendida

reflete os valores de alguém. Quando um grupo está diante de uma nova tarefa

ou problema, a primeira proposta de solução tem o status de um valor, uma vez

que não houve ainda tempo para estabelecer uma base que permita distinguir a

realidade e os fatos.

Alguém do grupo, geralmente o fundador, tem convicções sobre a

natureza da realidade e de como lidar com ela e proporá uma solução baseada

nestas convicções. Este indivíduo pode interpretar a solução proposta como um

princípio baseado em fatos, mas o grupo não sentirá o mesmo grau de

convicção até que tenha compartilhado coletivamente a solução do problema.

Depois de experimentada e bem sucedida a solução, o grupo passa a

reconhecer gradualmente aquele como seu valor.

Nem todos os valores passam por este processo de transformação. Em

primeiro lugar, pode ser que a solução proposta não seja bem sucedida.

Apenas os valores que são susceptíveis de validação física ou social, e a

resolver continuamente os problemas do grupo, serão transformados em

convicções. Em segundo lugar, o domínio de alguns valores, aqueles que lidam

com elementos menos controláveis do ambiente tais como estética, é pouco

provável que sejam testados. Neste caso, o consenso através da validação

social é ainda possível, porém não é automática. Por validação social o autor

entende que os valores sobre como as pessoas devem relacionar-se umas com

as outras, o exercício do poder e a definição do belo entre outros podem ser

validados pela experiência, reduzindo inclusive a incerteza e a ansiedade dos

indivíduos. Um grupo pode aprender que compartilhar certas crenças e

convicções é necessário para manter a sua unidade.

Muitos valores permanecem conscientes e são explicitamente articulados
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porque servem à função moral de guiar os membros do grupo quando diante

de certas situações importantes. Um conjunto de valores que passa a ser

incorporado por uma filosofia organizacional pode servir como um orientador e

como uma maneira de lidar com a incerteza inerente aos acontecimentos

difíceis e incontroláveis. Estes valores irão prescrever o comportamento que

deverá ser observado na prática.

Contudo, se estes valores não estiverem baseados em um aprendizado

cultural anterior, eles poderão tornarem-se valores esposados que

correspondem apenas ao que as pessoas dizem que fariam em diversas

situações, mas não eqüivalem ao que elas fazem de fato em tais situações em

que os valores deveriam conduzir o comportamento. Se os valores esposados

forem relativamente congruentes com as convicções básicas, então, a

articulação destes valores com a filosofia operacional pode ser útil para manter

a unidade do grupo, funcionando como uma fonte de identidade para os seus

membros.

A análise dos valores deve discriminar cuidadosamente aqueles que são

congruentes com as convicções básicas e os que correspondem apenas à

racionalização ou à aspiração para o futuro.

Crenças e pressupostos são conceitos inquestionáveis, representam

aquilo que é considerado verdade dentro da organização. De acordo com

Schein (1991) os pressupostos são os pontos centrais da cultura

organizacional.

Ritos, rituais e cerimônias são atividades planejadas que têm

conseqüências práticas e expressivas, tornam a cultura organizacional mais

tangível e coesa (Deal & Kennedy,1982). Qualquer evento dentro da

organização pode ser administrado e tornar expressiva a cultura pois esclarece

quais são os padrões de comportamento aceitáveis e esperados, a maneira de

execução dos procedimentos, as regras para o jogo e para a diversão. Os ritos,
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rituais e cerimônias apresentam o lado criativo da cultura e ainda fornecem

experiências a serem lembradas pelos empregados, propiciam para o

funcionário um senso de segurança e identidade comum.

Estórias e mitos são narrativas baseadas em eventos passados que

informam sobre a organização, reforçam o comportamento existente e

enfatizam como este comportamento se ajusta ao ambiente organizacional. As

estórias são simbólicas e flexíveis, podendo ser interpretadas diversas vezes e

mudadas de acordo com a situação em que devem ser aplicadas. Elas

simbolizam uma orientação geral que permitem a coesão dos diversos

indivíduos e subunidades que compõem a organização.

Os mitos diferenciam-se por referirem-se a estórias consistentes com os

valores da organização, sem contudo serem sustentadas pelos fatos. Um dos

mais comumente utilizados é o mito da "grande família" (FREITAS, 1991). Na

hotelaria encontra-se com muita freqüência o mito da "Casa - o hotel é minha

casa e os hóspedes são meus convidados".

Tabus são também orientadores do comportamento pois demarcam as

áreas de proibições, evidenciam o que não é permitido. Como exemplo pode-se

citar a posição das mulheres na equipe da cozinha em grande parte dos hotéis

de primeira linha. Neste ambiente mesmo quando admitidas, elas permanecem

em um segundo plano, são vistas pelos colegas como um profissional menos

capacitado e inferior profissionalmente.

Heróis representam a personificação dos valores da organização e

condensam a sua força (DEAL & KENNEDY, 1982). Os heróis tornam o

sucesso humano atingível, fornecem modelos a serem seguidos pelos outros

membros da organização e simbolizam a organização para o mundo exterior.

Norma é o comportamento sancionado, através do qual as pessoas são

recompensadas ou punidas, confrontadas ou encorajadas, ou postas em
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ostracismo quando violam as normas (FREITAS, 1991). Elas são definidas e

repassadas através dos outros elementos culturais, das crenças, valores, tabus,

mitos, etc.

Estes conceitos contribuirão para a análise da relação entre o funcionário

e o hotel, pois a cultura organizacional ajuda a interpretar e a conhecer o

significado que a organização assume para o indivíduo. Diversos elementos da

cultura organizacional dos hotéis pesquisados fazem parte do discurso dos

entrevistados e são importantes indicadores das características deste vínculo

que se estabelece entre indivíduo e empresa.

1. 3. O Mito da Empresa

o mito da empresa e a ideologia de sua administração são analisados

por Le Goff em Le mythe de I'entreprise (1995). O autor critica a administração

das empresas modernas, incluindo as representações e os projetos imaginários

que elas desenvolvem, assim como a distância existente entre o projeto e a

maneira como na realidade ele é apreendido e executado por aqueles que o

gerenciam.

A empresa moderna considera-se o oposto de tudo o que foi e

representou no passado. A modernização dos processos e estruturas serve de

ensejo para que as empresas desenvolvam e divulguem sua nova

representação. Neste novo contexto, o trabalho na empresa é representado

como em um ato criador que permite a todos a auto-realização; chefes,

contramestres, empregados e operários transformam-se em colaboradores,

todos compartilhando os mesmos valores e o mesmo projeto coletivo.

Le Goff (1995) desperta nossa atenção para uma versão específica do

mito da empresa que continua a exercer grande fascinação: a empresa cidadã,
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aquela que cumpre seus deveres para com a sociedade e parece estar fora do

alcance de qualquer crítica. A empresa pretende se afirmar como pólo de

excelência dentro de todos os domínios, inclusive o social e o cultural. Sua

finalidade não está mais restrita ao aspecto econômico, visa também ao

desenvolvimento dos seus funcionários. Essa é a proposta da nova empresa,

aquela que reconcilia homem e produção. Declarando seu desejo de contribuir

para o desenvolvimento das pessoas e para a criação de um mundo melhor, a

empresa pratica um discurso muitas vezes distante da realidade.

o indivíduo totalmente envolvido em seu trabalho, a empresa

homogênea sem sinais de disfunções internas ou conflitos e ainda a concepção

da empresa como o novo pólo de legitimação social são representações

chaves que estruturam a ideologia administrativa. Elas estão enraizadas dentro

do imaginário que se desenvolveu concomitantemente à própria indústria.

Atualmente este imaginário está em crise, o autor acrescenta que toda reforma

efetiva da administração deve operar sobre essas representações. A reforma

deve envolver sobretudo o reconhecimento e o respeito às dimensões que

interferem no conceito de empresa dentro de uma sociedade democrática:

pluralismo de interesses, de implicações, de aspirações e legitimação do

conflito; autonomia para o indivíduo dentro de seu trabalho; parte da

aleatoriedade e do previsto inerente à toda atividade.

o reconhecimento ou não dessas dimensões determina duas diferentes

correntes da administração: a do realismo, da democracia, e a da tábua rasa,

da ideologia modernista. No primeiro caso, o objetivo é obter eficácia mediante

o desenvolvimento da competência profissional dos indivíduos, tornando o

social um fator chave da motivação. No segundo, o objetivo é mudar

radicalmente o hábito de trabalho e a mentalidade, formando o novo homem

que a empresa moderna necessitará. O autor acrescenta ainda que, em

algumas empresas, esse tipo de discurso estaria abrindo espaço para diversas

práticas de manipulação. A fim de engajar completamente os funcionários no

trabalho, estas empresas estariam na busca de uma aproximação maior com o
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corpo e o espírito dos seus trabalhadores. A preocupação da empresa com o

corpo e a mente do trabalhador está em perfeita harmonia com os objetivos de

produtividade e eficiência, uma vez que a saúde física e mental dos

trabalhadores pode ser considerada como capital da empresa.

À disposição da empresa moderna estão diversas técnicas milagrosas

que desenvolvem comportamentos e relações humanas adequadas em pouco

tempo. Vendidas como poções mágicas, essas técnicas prometem o auto

controle, o controle dos outros, a criação de seres todo poderosos e garantem o

sucesso do indivíduo, do grupo e da organização. Apesar de apresentarem

cada qual características próprias, todas as técnicas têm como objetivo atuar

como instrumentos de adaptação e manipulação do indivíduo. Ao apelarem a

tantas técnicas diversas e inclusive inesperadas, as empresas apontam para o

sintoma da perda do bom senso na sociedade em favor da valorização de uma

visão instrumental das relações humanas.

A existência da cultura de uma empresa não implica que ela seja

homogênea e apresentada a todos os funcionários como o único modelo com o

qual eles possam se identificar. Ao analisar a existência de múltiplas culturas

em uma mesma organização, Freitas (1991) pondera que alguns aspectos da

cultura são compartilhados por todos os membros da organização, enquanto

que outros são comuns a apenas alguns departamentos ou grupos de trabalho.

Assim o indivíduo pode identificar-se com os pressupostos básicos da empresa

e com os valores que predominam especificamente no departamento onde ele

trabalha.

Mobilizar as energias, transformar em desafio e aventura a rotina de

cada funcionário é uma incumbência que requer a utilização de diversos

recursos. As guerras econômicas e as ameaças dos concorrentes podem servir

a esta mobilização, proclamando a necessidade de vencer o inimigo externo e

criando espaço para o surgimento de combatentes, heróis e vítimas em nome

da defesa da empresa. Porém, em certos casos estes elementos externos
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podem não ser suficientes. Despertar elementos do irracional que estão

presentes em cada indivíduo ou intervir no inconsciente coletivo da empresa

são outras atitudes que podem ser tomadas pela administração.

Antes de tudo é preciso unir os funcionários oferecendo uma visão

atrativa, um mito unificador ou uma imagem mental da aventura vivida pela

empresa que pode ser compartilhada por eles próprios. A administração

moderna reforça a sensação de fazer parte de algo maior (sentiment

d'appartenance), pois é considerado um sentimento cujo desenvolvimento é

positivo para a empresa. O objetivo é fazer com que cada trabalhador possa

encontrar na empresa algo ao qual ele pertence e identifica-se.

A utilização do modelo de comunidade pelas organizações modernas

para a construção de um inconsciente coletivo particular é analisado por Freitas

(1999).

o lugar do trabalho é também o lugar do hobby, do lúdico, do
poético, da convivência harmoniosa entre os escalões hierárquicos,
que são embaralhados, e cuja proximidade retira- pretensamente- as
marcas do poder exercido diariamente. (FREITAS, 1999, p. 68)

A autora acrescenta que estas práticas e discursos visam ao ajustamento

de todos os indivíduos a um único modelo e a empresa passa a exercer uma

nova forma de intervenção sobre o comportamento do funcionário. Desta forma,

as intervenções da empresa não se restringem mais ao campo profissional e de

trabalho. A vida familiar, emocional e o tempo livre do funcionário tornam-se

também objeto de intervenção da lógica empresarial. O que costumava ser

esfera da liberdade individual tornou-se espaço de apropriação da

administração. A empresa tornou-se um lugar à parte da sociedade de onde

podem surgir valores e normas mais fortes que os regimentos e as leis.

A administração moderna recebe de Le Goff (1995) a denominação

empresa do terceiro tipo (entreprise du troisiéme type) , aproveita todas as

ocasiões que podem contribuir para o desenvolvimento do sentiment

d'appartenance.
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Tornando a cultura da empresa uma referência para cada indivíduo, a

administração estabelece laços de união entre todos os seus membros. Cada

empresa possui um vocabulário próprio com termos e metáforas comumente

utilizadas que a cultura da empresa deseja formalizar e desenvolver para

reforçar o sentiment d 'eppertenence. Muitas vezes esta cultura é também

fortificada em treinamentos e cursos de formação internos. As empresas

estabelecem suas "universidades, campi , academias" e nelas criam ocasiões

para recuperar o significado de muitos de seus símbolos. Le Goff (1995) lembra

que os ritos, acontecimentos internos que marcam a vida empresarial, também

recebem atenção da empresa do terceiro tipo.

Assim, a comemoração de um aniversário, a cervejada da sexta-feira ou

uma despedida que eram espontaneamente combinadas pelos funcionários,

passam a receber interferência da administração e tornam-se objeto de sua

lógica tanto quanto o discurso anual do Presidente ou qualquer outra

celebração oficial da empresa. Servindo-se de símbolos relacionados à

empresa, a valorização dos ritos visa à criação de um acontecimento que

possa desencadear uma emoção coletiva que envolva o máximo possível de

funcionários.

1.4. Identidade

Identidade é um conceito global empregado em diversas áreas de

conhecimento. A identidade de um objeto físico é determinada por um conjunto

de características que permite defini-Ia expressamente. Neste caso, o processo

de identificação é bastante simples e consiste na busca das características

exteriores do objeto.

Para as ciências humanas a definição de identidade torna-se mais
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complexa pois são inúmeras as referências para a identificação de um

indivíduo, de um grupo ou de um outro ator social.

Mucchielli (1992) define identidade como a fonte da coerência interna e

da tensão teleológica que caracteriza todo ser social que possui uma existência

própria. O autor acrescenta ainda que a definição de um ator social deve ser

feita com referência ao sentimento de identidade que normalmente existe nos

seres dotados de consciência própria. O sentimento de identidade pode estar

associado a um indivíduo, um grupo ou uma cultura. Assim como os demais

atores sociais, a organização também possui o sentimento de identidade.

Ao analisar o sentimento de identidade, Erickson (1972) enfatiza que a

identidade do indivíduo vem sempre acompanhada do sentimento de

identidade. O sentimento de identidade é a forma como um indivíduo, um

grupo ou uma cultura percebe a sua própria identidade e pode ser decomposto

em vários sentimentos e processos: sentimento de unidade pessoal,

sentimento de continuidade temporal, sentimento de participação ativa,

sentimento de diferença, sentimento de confiança ontológica, sentimento de

autonomia, sentimento de selt-controt. processo de comparação com os outros

e processo de integração dos valores e da identidade.

As referências identitárias são classificadas por Mucchielli (1992) em

em quatro categorias. A primeira categoria, referências materiais e físicas, é

composta por: possessões (nome, território, pessoas, máquinas, objetos,

dinheiro, habitação, roupas, ...), potencialidades (força econômica, financeira,

física, intelectual, ... ), organização material (combinação do território, do hábitat,

das comunicações, ... ) e aparências físicas (importância e repartição do

agrupamento, traços morfológicos, sinais distintivos, ...). Na segunda categoria

estão as referências históricas: origens (fundação, nascimento, nome, criadores

ou idealizadores, filiação, alianças, parentesco, mitos da criação, heróis

fundadores, ...), acontecimentos marcantes (fases importantes da evolução,

transformações, influências recebidas, traumas culturais ou psicológicos,
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modelos do passado, ...) e laços históricos ( crenças, costumes, hábitos, ... ). A

categoria seguinte, referências psicoculturais, tem como componentes: sistema

cultural (premissas culturais, crenças, religião, códigos culturais, ideologia,

sistema de valores culturais, diversas expressões culturais, ...), mentalidade

(visão de mundo, normas do grupo, atitudes chaves, costumes coletivos, ) e

sistema cognitivo (características psicológicas, atitudes, sistemas de valores, ).

Referências psicossociais formam a quarta categoria: referências sociais

(nomes, estatuto, idade, sexo, profissão, poder, deveres, papéis sociais,

atividades, afiliação, ...), atributos de valor social (competência, qualidade/

defeitos, ...) e potenciais de transformação (capacidade, motivação, estratégia,

adaptação, estilo de conduta, ...)

De acordo com este autor, a definição da identidade pode ser feita a

partir de alguns dos elementos anteriormente citados, desde que sejam

suficientes para diferenciar o grupo ou o indivíduo dos demais grupos ou

indivíduos. No processo de identificação torna-se necessário conhecer tanto as

características essenciais como aquelas que diferenciam o indivíduo ou o grupo

dos demais. O autor ainda esclarece que as categorias apresentadas não são

totalmente independentes, sendo que um mesmo elemento pode pertencer a

diversas categorias de referências identitárias.

A identidade social é formada por um conjunto de critérios que permite

definir socialmente um indivíduo ou um grupo e determinada pela posição que

o indivíduo ocupa dentro de um grupo ou que o grupo ocupa dentro de uma

sociedade. Ao analisar este conceito, Freitas (1997) lembra que o indivíduo

corre o risco de confundir a identidade social com si mesmo:

Quando à identidade social é conferido o status de
representar o sujeito no seu inteiro, quando o aspecto
profissional é o que define o sujeito para si mesmo e para os
demais, a sociedade, os grupos e os indivíduos correm o risco
de ver o homem esvaziado da sua riqueza, de ser reduzido a
um projeto profissional e de ver anulado o sentido de
crescimento que só a diferença e a alteridade podem
proporcionar. (FREITAS, 1997, p.6)
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Já o conceito de identidade ocupacional é foco do estudo de Fine (1996).

Identidade ocupacional é aquela determinada pelo conjunto de tarefas e

responsabilidades estabelecido no ambiente organizacional. Ao analisar os

vários aspectos da identidade de cozinheiros de diversos restaurantes de uma

cidade, o autor aponta a predominância da identidade ocupacional dos

cozinheiros em relação à identidade organizacional associada ao restaurante

onde o profissional trabalha. Fine acrescenta ainda que a identidade

ocupacional desempenha um papel mais importante do que a competência

instrumental para a boa adaptação do funcionário à organização. Este estudo

reflete a forte identidade ocupacional de uma categoria profissional sui generis,

uma vez que a profissão de cozinheiro sofreu uma grande elevação de prestígio

e valorização nos anos recentes.

Freitas (1997) faz uma ligação entre a cultura organizacional e a crise de

identidade vivida pelos membros das sociedades atuais. A autora destaca que

atualmente a organização oferece novas fontes de referência que o indivíduo

passa a adotar em lugar das fontes tradicionais de identidade fornecidas pela

família, pela igreja e demais instituições sociais. Desta forma, o indivíduo

passaria a identificar-se com a empresa onde trabalha uma vez que as fontes

de referência oferecidas pelas outras instituições sociais encontram-se

enfraquecidas. Neste contexto, a origem e história da empresa, seu sistema

cultural e seus valores tornar-se-iam também fonte de referência individual,

ocupando a lacuna deixada pela família, igreja, clube e demais instituições

tradicionais da sociedade.

o conceito de identidade é uma referência importante para este estudo

pois permite a inclusão das referências identitárias oferecidas pelo hotel ao seu

funcionário na análise a ser empreendida.
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2. O SETOR HOTELEIRO

A indústria hoteleira é considerada um dos pilares básicos da atividade

turística. É uma atividade marcante da sociedade contemporânea com grande

potencial de crescimento, decorrente não só do incremento das atividades

puramente turísticas, como também da internacionalização e globalização dos

negócios. (PADILLA, 1994)

o objetivo do serviço hoteleiro é a satisfação das necessidades de

privacidade, repouso, higiene e alimentação do viajante, oferecendo entre

produtos e serviços uma combinação que envolve hospedagem, alimentação e

lazer (ANDRADE, 1995). Se o objetivo do hotel continua o mesmo, o tipo de

serviço requisitado sofre muitas transformações. Wahab (1991) afirma que

estas transformações constantes nos tipos de serviços devem-se a: uma vida

cada vez mais movimentada, adaptada à época dos negócios; simplificação e

rapidez das refeições para atender as exigências dos próprios clientes, falta de

funcionários qualificados nos países em desenvolvimento, que se tornaram

centros turísticos conhecidos, e falta de mão-de-obra não qualificada nos

países desenvolvidos.

A multiplicidade existente de motivos para viajar, dada a diferença de

gostos e de disponibilidades financeiras dos turistas de países e culturas

diversos, reflete-se na indústria hoteleira, não somente em termos de

crescimento quantitativo, mas também em termos de mudanças qualitativas.

As empresas hoteleiras estão se voltando para mercados especializados

(POWERS, 1995). A indústria hoteleira hoje possui diferentes segmentos

voltados para demandas específicas, tais como hotéis de lazer, convenções,

negócios, resorts, spas, flats, etc.

As exigências do fenômeno turístico-social e a expansão do turismo a

negócios e em congressos são indicadas por Wahab (1991) como elementos
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que têm motivado os planejadores da indústria hoteleira a moldarem sua

oferta de acordo com as novas demandas do mercado.

o serviço de um hotel não pode ser considerado perfeito somente com

base na sua organização, na sua limpeza, no seu serviço rápido e no seu

equipamento moderno. Todos estes elementos são de extrema importância

para a satisfação das necessidades do homem moderno, todavia termos como

conforto, tranqüilidade, discrição e amabilidade ainda são muito importantes,
I

não podendo ser poupados ou descuidados. (WAHAB, 1991)

A análise da indústria hoteleira permite identificar alguns fatores que

limitaram o seu ritmo de expansão. Um estudo realizado pela Faculdade Cornell

de Administração Hoteleira aponta alguns destes elementos: escassez de mão-

de-obra, atitude displicente desta com relação ao trabalho e aos hóspedes,

insatisfação dos hóspedes, aumento do custo da mão-de-obra, serviços

alimentícios operando com prejuízo e planejamento inadequado". Estes

elementos poderiam ser indicados ainda hoje como problemas à expansão da

indústria hoteleira. Para superar estes problemas, o hotel deve ser administrado

como uma organização dinâmica que depende em grande parte do

comprometimento de seus funcionários para o seu bom desempenho.

2.1. Funcionamento e Principais Operações do Hotel

o principal negócio da empresa hoteleira é o aluguel de apartamentos,

podendo oferecer entre 10 a mais de 1.000 unidades habitacionais. A natureza

e a extensão dos serviços do hotel podem ser bastante variada, oferecendo

apenas hospedagem ou ampliando alimentação e entretenimentos, envolvendo

operações sofisticadas e detalhistas ou procedimentos simples.

2 Operation Breakthrough, um estudo realizado pela faculdade CorneU de Administração
Hoteleira divulgado em relatório da American Hotel & Motel Association, 1969.
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Independentemente de todas as diferentes formas que o serviço

hoteleiro pode assumir, alguns estudiosos do setor (ANGELO & VLADIMIR,

1996) identificam 2 objetivos principais para a organização das empresas

hoteleiras. O primeiro deles é a coordenação de muitas tarefas e atividades

especializadas necessárias para atrair e servir hóspedes. O segundo refere-se

ao alcance de lucro compatível com a quantidade de capital e de tempo

investidos na empresa.

Para atrair e servir hóspedes e obter lucro, os hotéis são organizados

em áreas funcionais ou divisões" baseadas nos serviços que oferecem. Já que

o aluguel de apartamentos é a atividade principal do negócio hoteleiro, todos os

hotéis possuem uma divisão que cuida da hospedagem. Se o hotel dispõe de

um restaurante, haverá também uma divisão encarregada de Alimentos e

Bebidas.

Além de ser o principal negócio do hotel, a hospedagem é também sua

maior fonte de receita. O departamento de Hospedagem determina a maior

parte do desempenho financeiro do hotel e recebe atenção cuidadosa do

Gerente Geral. A área de hospedagem compreende vários serviços reservas,

recepção, portaria social, telefonia, governança, lazer e limpeza.

Alimentos e Bebidas costuma ser considerada a área mais complexa da

hotelaria. Castelli (1995) destaca que a área tem se constituído num verdadeiro

'Calcanhar de Aquiles' para muitos hoteleiros. São raras as empresas que

conseguem tornar Alimentos e Bebidas rentável para o hotel. Esta área

compreende as cozinhas, restaurantes, refeitório dos funcionários, bares e copa

do hotel.

A realização de banquetes e eventos tornou-se uma atividade tão

3 Não existe uniformidade na nomenclatura adotada pelas empresas hoteleiras, são utilizados
os termos áreas, departamentos, setores e divisões. Algumas empresas denominam as suas
principais áreas funcionais (Alimentos e Bebidas, Hospedagem, etc) departamentos, outras
utilizam setor ou área para designá-Ias.

37



importante dentro da estrutura hoteleira que ganhou autonomia, como um

desmembramento de Alimentos e Bebidas, surgiu a área de Eventos ou

Banquetes. A área de Eventos organiza seminários, festas, congressos,

convenções e outros acontecimentos sociais seguindo uma rotina de trabalho

que vai desde o contato inicial com o cliente, até elaboração do contrato da

prestação do serviço e a fase de execução do evento.

Nos hotéis de grande porte geralmente existe um Gerente Geral, um

Gerente Residente (ou Gerente de Hospedagem), um Gerente de Alimentos e

Bebidas" e um Gerente de Eventos (ou Gerente de Banquetes). Em um hotel de

menor porte" o Gerente Geral é o responsável direto pela área de Hospedagem

e supervisiona um Assistente de Gerente que é o responsável por Alimentos e

Bebidas. (POWERS, 1995)

Além das áreas operacionais, o hotel possui também a gestão de

Recursos Humanos, Marketing e Vendas, Compras, Almoxarifado, Manutenção

e Controladoria. Nos grandes hotéis existe um Gerente por área para Recursos

Humanos", Marketing e Vendas, Manutenção e Controladoria, para Compras e

Almoxarifado, consideradas de menor importância, são designados

encarregados, e não gerentes.

As funções e responsabilidades de cada funcionário modificam-se de

acordo com o tamanho do hotel, definido pelo número de unidades

habitacionais, e o tipo de serviço oferecido, luxuoso ou simples. Assim, o

Recepcionista de um pequeno e simples hotel acumula as funções e

responsabilidades do agente de reservas, da telefonista e do caixa. Em um

hotel de primeira linha pessoas diferentes se ocupam destas atividades.

4 Muitos hotéis do mercado paulistano adotam a denominação Diretor e não mais Gerente para
o responsável por Alimentos e Bebidas.
5 Powers (1995) considera um hotel de pequeno porte aquele que possui até 100 unidades
habitacionais. No entanto, na hotelaria paulistana costuma-se considerar de pequeno porte os
hotéis que dispõem de até 200 apartamentos.
6 Recentemente as cadeias internacionais passaram a denominar Diretor e não mais Gerente o
responsável por Recursos Humanos de cada hotel.

38



Muitos trabalhadores da indústria hoteleira recebem valores maiores em

gorjetas? do que em salários (DITTMER & GRIFFIN, 1994). Para Castelli (1995)

esta situação pode gerar tensões entre o grupo de funcionários ligado ao

atendimento direto ao público (que recebe gorjetas), e o grupo daqueles ligados

à produção (que não recebe gorjetas), pois a gorjeta não corresponde

proporcionalmente ao esforço dispensado na prestação do serviço. A taxa de

serviço" representaria uma tentativa de minimizar os atritos entre estes dois

grupos de funcionários, estabelecendo critérios mais justos para a divisão da

quantia arrecadada entre os funcionários de atendimento ao público e os da

produção.

Especificidades relativas ao hotel como uma opção de investimento não

serão abordadas por este trabalho. No entanto, lembramos que o estudo da

viabilidade de um empreendimento hoteleiro requer que sejam considerados o

alto investimento inicial (custo elevado dos terrenos, edifícios e instalações), o

baixo fluxo de caixa inicial e o longo período de retorno para o investimento

inicial. Estas características do empreendimento hoteleiro podem gerar

insatisfação para o investidor desavisado, resultando em atritos entre a

empresa hoteleira, que administra o funcionamento e as operações do hotel, e

o proprietário do imóvel, que cede o prédio e as suas instalações em troca da

obtenção de um bom desempenho financeiro. Em geral a empresa hoteleira

cobra uma determinada taxa pela administração do empreendimento e o

proprietário do imóvel é remunerado com o restante do total arrecadado pelo

hotel.

7 Como gorjeta ficam englobadas todas as gratificações espontâneas do cliente.
S O percentual cobrado pelos hotéis paulistanos corresponde a 10% do total despendido pelo
cliente. A adoção da taxa de serviço deve seguir a legislação em vigor e requer acordo coletivo
de trabalho com a entidade sindical da região.
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2.2. O Significado do Prestígio nos Hotéis de Primeira Linha

A categoria luxo ou de primeira linha é uma das mais desenvolvidas na

hotelaria brasileira. A ênfase no segmento de primeira linha se deve em grande

parte ao fato de que a rentabilidade neste segmento é grande e atrai mais

facilmente investidores para seus empreendimentos. (ADRIANO, 1998)

Um hotel de primeira linha deverá preencher certos requisitos de

conforto, instalações e qualidade de serviços internacionalmente determinados.

Este é o ideal a ser perseguido pela hotelaria mundial. As grandes cadeias

internacionais de hotéis fortalecem sua imagem ao propagarem a capacidade

que têm de oferecer ao hóspede em Calcutá a mesma segurança e conforto

que oferecem em Paris. Estes hotéis podem ser identificados com organizações

que diferenciam seu produto desenvolvendo a cultura do luxo e associando sua

imagem à da clientela selecionada.

A análise do consumo de produtos e serviços de luxo precisa incluir

também a sua dimensão simbólica. Em um estudo sobre o consumo de

cirurgias plásticas, Schouten (1991) investiga os motivos e a dinâmica do

funcionamento do comportamento do consumidor de produtos ou serviços

simbólicos. Este estudo apresenta alguns conceitos e análises que podem ser

úteis à compreensão do simbólico que permeia o consumo e a prestação do

serviço oferecido pelos hotéis de primeira linha.

Partindo da constatação de que um corpo atrativo é um atributo pessoal

valioso que pode facilitar o sucesso no campo social, sentimental e mesmo

econômico, o artigo ilustra a importância que atividades de consumo podem

adquirir para restaurar a harmonia em um auto-conceito insatisfeito ou

incongruente. Levado pela sensação de estar incompleto e pela busca da

perfeição, o homem tenta melhorar a si mesmo. Pode-se ainda identificar

40



elementos que caracterizam o homem como um ser que cria a si mesmo.

Uma das maneiras de criar a si mesmo é através do consumo de bens e

serviços. Desta forma, usufruir de um serviço requintado seria um modo de seu

consumidor adquirir para si próprio parte deste requinte.

o prestígio associado ao hotel de primeira linha pode envolver tanto o

indivíduo que se hospeda e usufrui dos serviços oferecidos, como aquele que

ali trabalha e fornece os serviços. Assim, com a intenção de melhor

compreender a interferência do prestígio no relacionamento entre funcionário e

empresa, inclui-se neste trabalho a análise do conceito de prestígio.

Prestígio pode ser definido como o artifício usado para seduzir e

encantar, uma influência exercida por pessoa, coisa ou instituição que provoca

admiração ou respeito.

A análise da presença destes elementos no ambiente hoteleiro pode ser

fundamentada nos conceitos de Shenkar e Yuchtman-Yaar (1997). Estes

autores abordam o tema prestígio das organizações comparando os diferentes

significados, implicações e determinantes que podem ser atribuídos por

diversas disciplinas. Diferentes disciplinas, não só utilizam-se de terminologias

específicas, como também determinam diferentes objetos de estudo, variáveis e

padrões de medida. A Sociologia adota o termo prestígio enquanto que o

Marketing adota o termo imagem.

A Sociologia define prestígio como a reputação decorrente do sucesso

público e favorável de um nome ou posição. Distingue prestígio de reputação,

associando ao primeiro uma conotação positiva e à segunda a neutralidade.

o prestígio é determinado pela importância da função, pelo grau de

controle dos recursos, pela absorção dos valores e pelo nível de desempenho.

A imagem é determinada pela percepção que o cliente tem da qualidade do

serviço ou produto, pela marca ou nome da empresa. A imagem da empresa
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repercute na propensão de compra, enquanto que o prestígio reflete sobre o

status dos membros da organização, o tipo de liderança desenvolvida e as

relações interorganizacionais.

Wright (1978) acrescenta uma outra abordagem à análise do prestígio

no contexto organizacional. Este autor propõe que o prestígio de uma

organização seja medido em vários momentos diferentes. Esta perspectiva

temporal aponta que o prestígio associado a algumas organizações sofre

interferência da atuação destas em situações específicas e de emergência.

Assim sendo, o prestígio da polícia pode ser beneficiado em períodos de

turbulência social durante o qual sua atuação receba destaque, enquanto que a

Igreja tende a fortalecer seu prestígio durante os períodos de restauração, nos

quais atua com mais intensidade junto à comunidade.

A descrição do serviço de um hotel cinco estrelas e sua diferenciação

daquele prestado por um hotel quatro estrelas envolve muitos aspectos

subjetivos que dependem da percepção do hóspede. O problema da

especificação dos limites e parâmetros de um determinado serviço é analisado

por Mars e Nicod (1984). Para estes autores quanto mais um hóspede paga,

mais exigente será sua solicitação por um serviço melhor e mais individual. Em

hotéis de alta categoria os hóspedes esperam que uma extensa gama de

solicitações sejam atendidas e que os funcionários tenham a capacidade de se

antecipar a essas solicitações.

Neste segmento, a rotina que marca o ambiente de outros

estabelecimentos é substituída pelo inusitado e pelas excentricidades de cada

hóspede. Mars e Nicod (1984) fazem observações sobre o significado da

distinção entre aquilo que é uma rotina e aquilo que é uma emergência. Existe

uma tensão crônica entre os receptores de um serviço que encaram todos os

tipos de questões como uma emergência e os produtores de um serviço que

precisam aprender a lidar com esses incidentes como se eles fizessem parte de

uma rotina. Essa tensão é extremamente nítida em hotéis de grande prestígio,
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onde os hóspedes esperam altos níveis de serviço pessoal e onde tais

problemas não podem ser tratados como simples questão de rotina. Ao

contrário, nos hotéis de menor prestígio I os empregados têm de desenvolver

técnicas que indiquem que tudo está sob controle, quando, na verdade, poderá

ocorrer todo tipo de emergência que surge rotineiramente devido à intensidade

do trabalho que se espera ter.

Para Wahab (1991), a estrutura dos hotéis de luxo diferencia-se

especialmente pela taxa de mão-de-obra por leito. O autor enfatiza que mesmo

com o crescimento dos custos do trabalho e com a utilização de equipamentos

modernos, os hotéis de primeira linha empregam um maior número de pessoas

por leito do que estabelecimentos de padrão inferior.

Riley (1991) segmenta o mercado de trabalho hoteleiro e estabelece uma

relação entre o tamanho de cada segmento dentro de um hotel modesto e de

um hotel de primeira linha. O hotel emprega dois tipos de profissionais : o

especializado e o não especializado. Esta divisão sugere que o mercado de

trabalho hoteleiro tem um setor primário e um secundário. O mercado

denominado primário é descrito como aquele que requer educação formal,

oferece planos de carreira e melhores salários. O mercado secundário possui

alta rotatividade de funcionários, em parte por não oferecer perspectiva de

carreira, e em parte pelos baixos salários que remuneram seus profissionais.

O tamanho de cada segmento, primário ou secundário, será determinado

pelas exigências e pela disposição dos clientes em pagar mais ou menos pelos

serviços. Quando o cliente está disposto a pagar mais e exige um padrão

elevado de serviços, o hotel emprega mais funcionários especializados, aqueles

que fazem parte do mercado de trabalho primário. O autor afirma que como

resultado, é de se esperar que a proporção do mercado primário em um hotel

de primeira linha seja maior do que o secundário. Desta forma, a maior

concentração de profissionais especializados nos hotéis de primeira linha

também reforça a escolha desta categoria para compor o objeto de estudo
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desta pesquisa.

Ao analisar o inconsciente coletivo da empresa, Le Goff (1995) propõe a

existência de um mito unificador capaz de mobilizar as energias e assegurar a

coesão do grupo. Ilustra sua análise com o caso de uma empresa produtora de

artigos de luxo que valoriza a utilização de materiais de primeira qualidade e de

técnicas de manufatura tradicionais. Para este autor o espírito da empresa

poderia exercer efeitos sobre o funcionário levando-o a sentir-se investido de

uma missão nobre (a produção de artigos de luxo), abandonar a sua

marginalidade e passar a contribuir para reforço deste espírito de empresa.

Consideradas algumas das especificidades relacionadas ao luxo e

prestígio presentes nos hotéis de primeira linha, pode-se questionar a maneira

como os funcionários destas empresas interpretam o serviço que executam.

Parte do nosso questionamento baseia-se nas considerações de Etchegoyen

(1990) sobre a transferência do prestígio de organizações singulares para os

seus funcionários, oferecendo a cada um a oportunidade de glorificar-se. Existe

a impressão de produzir luxo e glamour ou o funcionário sente-se parte de uma

empresa que simplesmente presta serviços de acomodação a viajantes? Será

que o vazio quotidiano de camareiras, garçons, cozinheiros e recepcionistas

poderia ser modificado pela impressão de produzir luxo e prestígio?
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2.3. Formação dos Profissionais da Hotelaria

o setor hoteleiro tradicionalmente valoriza a experiência como o principal

determinante da capacidade profissional. A formação educacional específica na

área não é obrigatória para ocupar a maior parte dos cargos oferecidos".

Trabalham em hotéis administradores de empresas, engenheiros, psicólogos,

dentistas e mesmo profissionais sem nenhuma formação educacional.

A presença de profissionais com formação específica em hotelaria, no

entanto, tem se tornado cada vez mais significativa. Algumas das funções-

chave dos hotéis começam a ser desempenhadas por profissionais com

formação escolar específica na área e menor tempo de experiência. Sinais

desta mudança podem ser observadas especialmente em determinadas

categorias tais como Garçons, Cozinheiros e Gerentes das áreas operacionais

(Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Governança e Eventos).

A formação educacional específica para a hotelaria abrange cursos

técnicos de Garçom, Cozinheiro Básico, Confeiteiro, Recepcionista, Camareira,

Maítre, Barman, 2° grau profissionalizante com habilitação Técnico em

Hotelaria, cursos superiores de curta duração (Tecnólogo em Hotelaria e

Gastronomia), cursos superiores de longa duração (Bacharelado em

Administração Hoteleira), pós-graduação em Administração Hoteleira e

programa de educação continuada dirigidos à hotelaria.

Os recursos financeiros necessários para cada um destes cursos são

bastante variados, desde os cursos técnicos subvencionados que oferecem

alojamento e bolsa de estudo para os alunos carentes, até cursos superiores

9 Existe um programa de certificação profissional, iniciativa do Instituto de Hospitalidade que
propõe a avaliação dos candidatos a Recepcionistas, Garçons, Cozinheiros e Gerentes de
Hotéis através de teste escritos e práticos. Esta iniciativa reflete as preocupações cada vez
mais freqüentes de profissionalização da mão-de-obra e do estabelecimento de padrões e
normas de procedimentos para a Hotelaria brasileira.
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com mensalidades equivalentes as das demais faculdades privadas ou ainda

alternativas mais caras como as oferecidas pelas tradicionais escolas de

hotelaria da Suíça.

Independentemente de ser nível técnico ou universitário, a formação

hoteleira deve conciliar aulas teóricas e práticas. O objetivo das aulas práticas,

geralmente ministradas em laboratório ou em hotel-escola, é a aquisição das

habilidades básicas de operação em setores de cozinha, restaurante, recepção,

governança, eventos e lazer. Sua grande importância, no entanto, decorre da

possibilidade do aluno vivenciar o ambiente de trabalho e ser apresentado aos

uniformes, equipamentos, valores e postura da profissão. Durante a prática

profissional no hotel-escola ou laboratório o aluno começa a absorver os

valores principais da sua nova profissão, é também o momento de manisfestar-

se a verdadeira vocação ou a grande decepção com a realidade da profissão. É

neste momento que o futuro profissional vestirá seu uniforme pela primeira vez,

aprenderá a maneira certa de comportar-se dentro do hotel, o tom de voz

adequado e a linguagem recomendada para lidar com o cliente.

O papel desempenhado pelos professores nestas aulas práticas ganha

uma conotação especial. Estes professores, normalmente denominados

instrutores, exercem duas funções concomitantemente: professores e chefes da

operação. São responsáveis pelo aprendizado e supervisão dos alunos e pela

prestação de um perfeito serviço para o cliente, não permitindo que a

inexperiência da equipe interfira na qualidade do serviço ou produto final. No

laboratório o professor não apenas transmite teorias e técnicas operacionais

mas também os valores da profissão, o amor à execução de determinada

função e a valorização do bem estar dos clientes, simbolizando para os alunos

o ideal da profissão.

Há desequilíbrio entre o número de cursos superiores e técnicos

oferecidos dentro desta área, sendo que a quantidade de cursos superiores é

muito maior que a de cursos técnicos. As necessidades do setor hoteleiro e sua
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capacidade de absorção de mão-de-obra são inversamente proporcionais às

grandes quantidades de tecnólogos e bacharéis em hotelaria e aos reduzidos

números de técnicos operacionais que abastecem o mercado a cada ano.

Sob o aspecto escola-empresa, os cursos universitários parecem ser

mais 'rentáveis do que os técnicos cujas mensalidades têm valores inferiores.

Esta é uma condição imposta, em grande parte, pela menor disponibilidade

financeira dos alunos dos cursos técnicos. As mensalidades pagas pelos alunos

normalmente não conseguem arcar com os custos dos cursos técnicos, pois

apesar da diferença nos valores pagos pelos alunos, a estrutura de custos de

ambos os cursos é muito semelhante.

Grande parte das despesas de um curso de hotelaria é proveniente da

instalação e manutenção dos laboratórios, restaurantes-escola e hotéis-escola.

A administração dos restaurantes e hotéis-escola enfrenta como desafio o

equilíbrio entre a necessidade de oferecer uma estrutura completa (a opção da

terceirização de algumas etapas dos serviços não existe, já que o treinamento

dos alunos deve ser completo) e a imposição de praticar preços compatíveis

aos dos demais restaurantes, bares e hotéis não vinculados a uma instituição

de ensino. O ideal é que uma mesma instituição ofereça uma grande variedade

de cursos, aumentando o potencial de aproveitamento dos laboratórios e

conciliando o resultado financeiro de cursos com maior e menor lucratividade.

Diante deste desequilíbrio entre a oferta de cursos universitários e

técnicos na área, existe pressão das empresas hoteleiras para que as

instituições educacionais ofereçam os cursos necessanos para suprir as

deficiências de mão-de-obra qualificada do mercado. Nota-se ainda que o ex-

aluno de um completo curso universitário em hotelaria encontrará dificuldades

em localizar no mercado profissionais técnicos com formação adequada para

formar a sua equipe. Desta forma, equilibrar a oferta de cursos técnicos e

universitários é também uma maneira das instituições darem condições ao

profissional formado no seu curso superior de executar um bom trabalho.
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Outro aspecto que merece consideração na análise da formação da

mão-de-obra hoteleira é a necessidade de um relacionamento próximo entre

escolas e empresas. Riley (1993) analisa a questão e lembra que a sintonia

entre cursos e ocupações específicas ajuda os alunos a conseguirem.

empregos. O adequado direcionamento do curso deve prover o aluno de todos

os quesitos necessários para o preenchimento dos cargos que o mercado

oferece, desta forma o conteúdo das disciplinas deve estar alinhado com as

necessidades atuais e adaptados às particularidades da indústria local.

Os cursos superiores na área de hotelaria têm atraído um número cada

vez maior de interessados. As freqüentes divulgações na mídia das inúmeras e

diversificadas oportunidades de trabalho oferecidos pela hotelaria fascinam

jovens vestibulandos e profissionais maduros ansiosos por trocar de ramo de

atuação profissional.

Baum (1993) observa que nas entrevistas de admissão aos cursos de

hotelaria a motivação predominante é freqüentemente guiada por noções

idealistas, pelo desejo de viajar, de trabalhar em uma indústria em expansão

com um futuro excitante, mas acima de tudo, ''trabalhar com pessoas".

Freqüentemente os candidatos não sabem exatamente qual o significado ou

implicações deste desejo. No entanto, sabem que a satisfação no trabalho

dependerá do contato humano e da capacidade de dar assistência ao outro

para que este desfrute de bem estar e beneficie-se da assistência recebida.

Para o autor este desejo puro e desestruturado é a base da matéria-prima dos

recursos humanos que a indústria hoteleira recebe. Conclui ainda que o

sucesso das empresas do setor depende da educação, treinamento e

possibilidade de desenvolvimento oferecidos para todos estes idealistas

atraídos para os cursos de hotelaria.

Riley (1993) também analisa o perfil dos candidatos aos cursos de

hotelaria e acrescenta que a tendência do mercado de trabalho em pagar
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baixos salários inibe a atração de candidatos mais qualificados. Outro fator a

frear a qualidade e quantidade de candidatos é a possibilidade, ao menos

teórica, de uma pessoa fazer carreira partindo de uma função não qualificada e

chegando ao topo da organização. A existência desta ponte ligando o trabalho

não qualificado ao qualificado teria como um de seus efeitos pressionar os

salários para níveis inferiores também dos profissionais qualificados (com

formação educacional em hotelaría).' o

A trajetória de uma instituição de ensino de São Paulo

Para conhecer de uma maneira mais próxima e precisa o processo de

formação de mão-de-obra hoteleira, optamos por estudar mais a fundo uma

instituição de ensino de São Paulo que oferece diversos níveis de cursos em

hotelaria, o Centro de Educação em Turismo e Hotelaria do Senac-SP. Há

muito tempo atuando na área de formação hoteleira, o Senac-Sp11 é

reconhecido pelo mercado como a maior fonte de mão de obra qualificada (em

quantidade de profissionais e na qualidade do serviço por estes prestado).

Entre diversos campos de atuação, o Senac-SP possui uma unidade

especializada em Turismo e Hotelaria, o Centro de Educação em Turismo e

Hotelaria, responsável pela administração dos hotéis-escola Grande Hotel São

Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão, responsável também pela Faculdade

Senac de Turismo e Hotelaria.

Na área hoteleira, os cursos técnicos são os mais antigos do Senac-SP e

10 Existem nos corredores, refeitórios e vestiários dos hotéis muitas narrativas de carreiras
inusitadas. São narrativas de profissionais que começaram a carreira na hotelaria exercendo
uma função simples e não qualificada e que depois passaram a funções gerenciais importantes,
protagonizadas por Porteiros que viraram Gerente Geral e Garçons que se tornaram sócios de
hotéis.
11 O Senac- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma instituição educacional de
direito privado sem fins lucrativos, criada pelo Governo Federal em 1946. Sua administração
está delegada à Confederação Nacional do Comércio, órgão máximo de representação sindical
patronal do setor de comércio e serviços. O setor de comércio e serviços contribui com 1% da
sua folha de pagamento para a manutenção do Senac. O Senac- SP é a unidade do Senac que
atua no Estado de São Paulo.
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também os primeiros do país no setor. A instituição estabeleceu convênios com

escolas de hotelaria internacionais 12 e recebeu especialistas de vários países

como consultores para a elaboração dos cursos na área. Em 1951, a instituição

iniciou-se na área da hotelaria com a implantação do curso de Garçom. A partir

de 1964, passam a ser ministrados cursos especializados e de aperfeiçoamento

profissional para Garçons, Barmen, Porteiro-Recepcionistas, Cozinheiros,

Secretários de Administração de hotéis e restaurantes. O recrutamento dos

alunos era realizado em instituições de abrigo de menores e através de

anúncios. Após o período de aulas regulares, os participantes eram

encaminhados para estagiar durante 6 meses em hotéis e restaurantes e

ficavam sob a supervisão dos chefes dos próprios estabelecimentos. Os

primeiros alunos destes cursos do Senac-SP atuaram como reprodutores das

técnicas e padrões de excelência absorvidos na escola junto aos profissionais

do mercado.

Desta forma, a hotelaria brasileira quando ainda incipiente e amadora,

especialmente através de Cozinheiros, Garçons e Barmen, entrou em contato

com muitas das técnicas da hotelaria internacional que havia sido já

incorporadas aos cursos técnicos do Senac. Nos hotéis brasileiros ainda hoje o

diploma do curso de Garçom ou Cozinheiro do Senac é reconhecido pelos

selecionadores de Recursos Humanos como garantia da capacidade

profissional do seu portador. Em contrapartida, os profissionais de Recursos

Humanos dos hotéis sabem que acostumados aos padrões de perfeição dos

laboratórios e hotéis-escola, os ex- alunos do curso técnico do Senac levam

algum tempo até adaptarem-se ao padrões menos exigentes, mais flexíveis e

ao ritmo mais acelerado do trabalho do mercado hoteleiro brasileiro.

A coordenadoria dos cursos técnicos em hotelaria do Senac-SP

acompanha o perfil do candidato aos seus cursos e nos apresentou algumas

informações que merecem ser citadas. Toma-se como exemplo dados

12 Entre as principais escolas que o Senac-SP mantém ou já manteve convênio destacam-se:
Lycée Technique Hótelier Jean Drount de Paris, École Hóteliére de Lausanne e CIA- The
Culinary Institute of América.
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referentes ao curso básico de cozinheiro, considerado pela coordenação o

principal e mais valorizado pelo mercado de todos os seus cursos técnicos.

Com duração de seis meses, o curso básico de cozinheiro é oferecido nas

escolas de São Paulo, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, apresenta a

média de 90 candidatos por vaga nos últimos anos. A escolaridade mínima

exigida é a 4a série do 1°grau, porém, o perfil do alunos atuais e dos candidatos

ao curso indica que 40% possuem o 2° grau completo e 30% nível superior

completo ou incompleto. Dos alunos que concluem o curso, 60% sai com

alguma proposta de emprego já negociada.

A primeira experiência do Senac no campo da educação superior

acontece a partir de 1989 com a implantação do curso superior de Tecnologia

em Hotelaria em São Paulo. Este programa pioneiro abriu espaço para que as

demais unidades do Senac em outros campos de atuação também passassem

a oferecer cursos superiores. O curso superior de Tecnologia em Hotelaria é

oferecido atualmente nas cidades de São Paulo, Águas de São Pedro e

Campos do Jordão. A proposta do curso Tecnólogo em Hotelaria é preparar

profissionais com conhecimentos técnicos e tecnológicos em hotelaria,

capacitando-os durante os dois anos de duração do curso para atuar

imediatamente no mercado de trabalho, em cargos de médias chefias nas áreas

de Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Lazer e Recreação, Promoção e

Vendas, Controladoria e Eventos.

O acompanhamento da carreira dos Tecnólogos em Hotelaria, no

entanto, mostra que eles tendem a ocupar cargos de alta chefia após alguns

anos de permanência no mesmo hotel13
. A carreira destes profissionais muitas

vezes é também impulsionada por um curso de pós-graduação na própria área

hoteleira ou em administração de empresas.

Atualmente, a Faculdade Senac de Turismo e Hotelaria oferece também

13 Como a primeira turma de Tecnólogos em Hotelaria da Faculdade Senac formou-se em 1991
o acompanhamento da trajetória profissional dos ex-alunos fica restrita a um período inferior a
10 anos.
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o Bacharelado em Hotelaria e o Tecnologia em Turismo e cursos de pós-

graduação. O Bacharelado em Hotelaria, oferecido apenas na cidade de São

Paulo, tem como objetivo formar gestores e empreendedores em quatro anos

de curso, permitindo ao futuro profissional atuar em todas as áreas

administrativas e operacionais, em cargos de média e alta chefia. Ainda não se

sabe qual será a trajetória profissional destes Bacharéis formados pela

faculdade Senac. A implantação do curso superior de 4 anos de duração parece

ser uma resposta do Senac aos cursos superiores em hotelaria oferecidos por

outras faculdades que passaram a concorrer pelos seus candidatos nos últimos

anos.

A Coordenadora dos cursos superiores das Faculdades Senac de

Turismo e Hotelaria foi entrevistada e destacamos alguns dos temas abordados

em nosso encontro. Sobre os principais atrativos do curso, a entrevistada

acredita que alguns candidatos são influenciados pela mídia que promove a

hotelaria como a profissão de futuro. Ela comenta também que a imagem da

profissão hoteleira mudou muito desde a abertura da primeira turma do curso

de hotelaria, em 1989. Nesta época a profissão era desconhecida do grande

público, hoje a profissão está muito valorizada, mesmo quem nunca pisou em

um hotel acha que é uma boa escolha profissional.

A idéia de 'profissão da moda' muitas vezes é reforçada pelo único

contato anterior com o setor, a experiência do candidato como hóspede e

cliente de hotel. Este viés de percepção, a visão da hotelaria sob o ponto de

vista do hóspede, levaria o candidato a associar esta opção profissional ao

prazer das férias e viagens. A Coordenadora acrescenta que a falta de

conhecimento da realidade da profissão acaba por atrair candidatos

inadequados e deixa de atrair aqueles que seriam o perfil ideal para o exercício

da função.

Indagada sobre o perfil ideal do aluno de hotelaria, a entrevistada aponta

três aspectos: fluência em idiomas estrangeiros, não se incomodar de trabalhar

52



sábados, domingos e feriados e estar sempre atualizado sobre as novas

técnicas e tendências do mercado. Como determinantes do sucesso na

profissão, ela valoriza a continuidade dos estudos na área e a capacidade de

traçar objetivo e planejar a carreira profissional em uma determinado setor

(Alimentos e Bebidas, Hospedagem, etc).

Ao ponderar o principal diferencial dos cursos superiores da Faculdade

Senac em relação às demais instituições de ensino a Coordenadora

entrevistada ressalta a importância do processo de aculturação proporcionado

pelo convívio dos alunos com os mais renomados profissionais do mercado

paulistano nas aulas teóricas e práticas, oferecendo exemplo vivo e atual do

profissional ideal. Como principal elemento no processo de formação

profissional ela elege o aprendizado da postura e atitude adequadas ao

ambiente hoteleiro.

3. PESQUISA EMPíRICA .

Expliciter le non-dit.É assim que Etchegoyen (1990) define a tarefa da

análise organizacional. Para desvendar o significado das relações que

permeiam o ambiente organizacional é necessário buscar o que é invisível, o

que não está explícito. Devem ser utilizados métodos que permitam a

investigação do imaginário do indivíduo e da organização e a melhor

compreensão da relação que existe entre eles.

Em nosso estudo realizaremos uma pesquisa exploratória de natureza

qualitativa. Segundo Gil (1994), a pesquisa exploratória visa proporcionar uma

visão geral sobre o tema, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e

idéias, a fim de formular o problema de forma mais precisa; e levantar

hipóteses. Para Selltiz et ai (1974), os principais objetivos de uma pesquisa

exploratória são: formular o problema, levantar hipóteses (nunca verificá-Ias ou

demonstrá-Ias), aumentar o conhecimento do investigador sobre o assunto e
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esclarecer conceitos.

A literatura sobre o tema indica que a pesquisa exploratória pode receber

diferentes abordagens. Selltiz et ai (1974) apresentam três abordagens de

pesquisa exploratória: o exame de literatura, o levantamento de pessoas que

tiveram experiência prática com o problema a ser estudado e uma análise de

exemplos (ou casos) que estimulem a compreensão do tema. Boyd e Westfall

(1987) também identificam três métodos disponíveis para as pesquisas

exploratórias: estudos de fontes de informação secundária; investigação de

indivíduos que podem ter informações sobre o assunto e análise de casos

selecionados. Enquanto que Mattar (1994) classifica os métodos da pesquisa

exploratória em: levantamentos em fontes secundárias, levantamentos de

experiências, estudos de casos selecionados e observação informal. Os

levantamentos em fontes secundárias, por sua vez, são classificados pelo autor

em: levantamentos bibliográficos, documentais, estatísticos e de pesquisas

efetuadas.

Nosso estudo adota como fontes de informação a revisão da literatura, a

análise de entrevistas individuais, a comparação dos dados a partir de dois

eixos: categorias profissionais e aspectos culturais das empresas A e B.

Sobre as dificuldades que a entrevista como método de coleta de

informações impõe ao pesquisador, Lodi (1981) lembra que a entrevista é

concedida como uma corrente de interações· entre o entrevistado e o

entrevistador. A pessoa entrevistada, muitas vezes, está sob tensão e passa

por processos defensivos tais como a repressão, a sublimação, a projeção, a

identificação, a racionalização e a supressão. O inconsciente, as motivações, os

sentimentos de medo e de ansiedade produzem comportamentos e influenciam

o discurso do entrevistado. Cabe ao entrevistador estabelecer um

relacionamento pacífico e cooperativo que minimize estes efeitos indesejados.

Optamos pela utilização do método de entrevistas em profundidade. A
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entrevista em profundidade é um método utilizado na obtenção de dados

qualitativos que pode ser caracterizado por ser direto e pessoal, e pela

ausência de estrutura. A entrevista começa com uma pergunta de caráter geral

que propõe o tema a ser pesquisado. A partir da obtenção desta primeira

resposta, o entrevistador passa a encorajar o entrevistado a falar livremente

sobre os diferentes tópicos que fazem parte do roteiro da entrevista (SELL TIZ,

1974).

Enfatizamos que sendo este um estudo exploratório, não existe a

pretensão de se fazer generalizações. Os hotéis e os indivíduos escolhidos

para serem entrevistados não representam uma amostra dos hotéis ou

funcionários da cidade de São Paulo. A escolha foi definida em função da

resposta voluntária ao convite à pesquisa, pois consideramos que o acesso

consentido seja fundamental para este tipo de trabalho. O objetivo é, portanto,

apenas obter um grupo de funcionários dos hotéis de primeira linha da cidade

de São Paulo. Buscamos nas palavras de Mattar (1994) uma justificativa para

nossa opção metodológica:

"Se não houver a intenção de generalizar os dados
obtidos na amostra para a população, então não deverá haver
preocupação quanto à amostra ser mais ou menos
representativa da população.... O importante é que o
pesquisador não se engane, nem engane aos demais
interessados na pesquisa, quanto à limitação das informações
obtidas desta forma." (MATI AR, 1994, p. 284-285)

A cidade de São Paulo tem 11 hotéis considerados de primeira linha 14.

Foi enviada uma carta convite a cada um dos 11 Gerentes Gerais. Nesta carta

apresentamos os objetivos do trabalho e a colaboração requisitada,

14 Optamos por utilizar a denominação 'categoria primeira linha', não vinculada a nenhum
sistema específico de classificação, pois cada empresa hoteleira pode ser classificada por
diferentes sistemas. A denominação Cinco Estrelas é resultante da classificação da Embratur
que não é mais obrigatória desde 1996. Vários importantes hotéis do mercado paulistano
decidiram não mais adotar a classificação da Embratur ( por estrelas). Assim a categoria Cinco
Estrelas é composta por apenas uma parte das empresas que apresentam serviços e
instalações de primeira linha. Existe também um sistema de classificação oferecido pela ABIH
(Associação Brasileira da Indústria Hoteleira) denominado auto- regulamentação que apresenta
como categorias a Super Luxo, Luxo, Superior, Econômico, Turístico ou Simples.
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disponibilidade para entrevistar 13 funcionários. Recebemos resposta de três

empresas. Em uma primeira reunião com o Gerente Geral apresentamos

nossos objetivos, esclarecemos detalhes e dúvidas sobre o estudo a fim de

obter a aprovação para incluir o seu hotel na pesquisa. Um dos hotéis, mesmo

confirmando a sua participação após a primeira reunião, mostrou-se reticente

em agendar contato inicial alegando estar em um período de transição

administrativa. Os Gerentes Gerais das duas outras empresas, Hotel A e Hotel

8, marcaram uma segunda reunião com o Diretor de Recursos Humanos. Nesta

ocasião apresentamos o roteiro das entrevistas e as categorias profissionais a

serem entrevistadas. Os Diretores de Recursos Humanos foram responsáveis

pela aprovação final para a participação das empresas no estudo.

Foram realizadas 27 entrevistas, 14 no Hotel A e 13 no Hotel 8. Durante

o período de realização das entrevistas, março e abril de 1999, o Hotel 8 estava

com o cargo de Governante Executivo vago. Diante deste imprevisto, foram

realizadas entrevistas com os Assistentes de Governança dos dois hotéis e com

a Governante Executivo do Hotel A.

Todas as entrevistas foram guiadas por um mesmo roteiro. Em cada uma

delas, porém, determinados tópicos foram mais ou menos explorados de acordo

com o entrevistado e o desenrolar da entrevista assim como o seu tempo

disponível. As entrevistas duraram desde 30 minutos até 3 horas, sendo que a

maior parte delas teve duração em torno de 1 hora. Em geral, as entrevistas

realizadas em períodos de menor ocupação no hotel (finais de semana e

feriados) foram mais longas, o entrevistado buscava mais detalhes, exemplos e

lembranças.

As entrevistas foram gravadas e depois transcritas, respeitando-se com

rigor a manifestação oral dos entrevistados. Incluiu-se também comentários

realizados após a gravação, impressões e observações anotadas durante a

nossa permanência no hotel.
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3.1. Variáveis Investigadas

As entrevistas foram orientadas por 6 variáveis: percepções sobre a

imagem da empresa, determinantes do sucesso do hotel, principais tarefas e

responsabilidades, o mais importante de trabalhar no hotel, imagem do

funcionário e convívio com as celebridades. A seguir apresentaremos o

significado de cada uma destas variáveis e o que se buscou investigar por meio

delas juntos aos entrevistados.

Percepções sobre a Imagem da Empresa

Os hotéis de primeira linha da cidade de São Paulo são tomados como

exemplo a ser seguido pela indústria hoteleira nacional, simbolizando o que

existe no país de mais avançado em técnicas de serviço e atendimento, e em

instalações físicas e equipamentos.

Para o público paulistano, os hotéis de primeira linha representam uma

ligação entre a rotina da cidade e a sofisticação do primeiro mundo. Estes

hotéis simbolizam a demarcação de um território internacional dentro da

cidade": Na visão do hóspede, estes hotéis representam um local seguro,

confortável, luxuoso e principalmente conhecido, uma vez que oferece as

mesmas facilidades básicas e serviços que os hotéis de primeira linha dos

outros lugares do mundo.

O reconhecimento da importância da imagem da empresa junto aos

concorrentes, público em geral e consumidores congrega muitos esforços de

planejamento, construção e fortalecimento desta imagem. No entanto, a

maneira como os próprios funcionários vêem o hotel não deve ser

15 Esta imagem que o morador da cidade tem dos hotéis de primeira linha costuma ser
apontada pelos seus Gerentes de Marketing como uma das grandes barreiras para o aumento
da freqüência de clientes passantes (não hospedados no hotel) em seus restaurantes e bares.
Segundo o Gerente de Marketing do Hotel S, o paulistano resiste em optar pelo restaurante de
um hotel por considerar este um território de estrangeiros, onde ele morador da cidade sente-se
deslocado.
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negligenciada, uma vez que estas representações são uma valiosa fonte de

informações sobre o tipo de relacionamento que se estabelece entre o indivíduo

e a empresa onde ele trabalha.

Neste tópico o objetivo é explorar a visão que o funcionário tem da sua

empresa, investigando a maneira como cada um dos profissionais entrevistados

percebe a posição de seu hotel em relação aos concorrentes e ao mercado

hoteleiro em geral. Verificar se o funcionário tem uma visão neutra, refletindo a

verdadeira posição ocupada pela empresa no mercado ou visão distorcida,

influenciada pelos esforços da empresa em transmitir uma imagem positiva.

Observar a maneira como o entrevistado organiza o seu discurso,

recorrendo à utilização de metáforas, comparações com empresas onde já

trabalhou anteriormente, comentários dos hóspedes e clientes, exemplos e

histórias que ajudam a perceber a convicção e o envolvimento presentes nas

declarações .

Determinantes do Sucesso do Hotel

O sucesso de uma empresa pode ser medido através dos mais diversos

indicadores: lucratividade, retorno para os acionistas, satisfação dos clientes,

posição ocupada no mercado diante dos concorrentes, reconhecimento público

pelos serviços prestados ou ainda satisfação dos funcionários. Nos hotéis de

primeira linha os indicadores normalmente valorizados são a taxa de ocupação

dos apartamentos 16 e a posição ocupada na classificação geral das empresas

deste segmento.

As duas empresas analisadas declararam que o sucesso é resultado de

uma coerente e complexa estratégia adotada em todos os setores e níveis

hierárquicos. A abrangência do conceito de estratégia adotado por elas é amplo

16 Os hotéis de primeira linha da cidade de São Paulo trocam entre si diariamente as taxas de
ocupação atingidas no dia anterior. O acompanhamento das taxas de ocupação dos
concorrentes faz parte da rotina de trabalho dos Gerentes Gerais dos hotéis.
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o suficiente para abordar todas as variáveis e fatores possíveis, não deixando

nada de fora e ao mesmo tempo não esclarecendo qual é de fato o

determinante do sucesso da empresa.

Ao incluir os determinantes do sucesso do hotel como variável a ser

investigada nas entrevistas, o objetivo é observar o que o próprio funcionário

reconhece como causa do bom desempenho da empresa, atentar para a

presença de uma mesma razão de sucesso em declarações de funcionários de

diferentes departamentos, funções e níveis hierárquicos. A análise desta

variável também visa acrescentar elementos esclarecedores ao seguinte

questionamento: as razões do sucesso seriam os valores propostos pela

organização que foram incorporados pelos seus funcionários?

Principais Tarefas e Responsabilidades

Independentemente do que a teoria dos manuais de treinamento e o

departamento de Recursos Humanos estabelece como o mais importante, cada

profissional elege algumas tarefas e responsabilidades como essenciais. Esta

eleição das tarefas e responsabilidades prioritárias é feita também com base

em conceitos aprendidos através de treinamentos mas principalmente nas

experiências vivenciadas no exercício diário da função.

A inclusão das tarefas e responsabilidades consideradas principais

como uma das variáveis a ser investigada permite observar o que diferentes

categorias hotel tendem a valorizar. Cada profissional tem a sua própria

percepção das atividades nas quais deve concentrar a maior parte do tempo e

energia e das responsabilidades que devem ser o alvo de sua atenção. Esta

percepção individual é diferente muitas vezes do que os analistas de Recursos

Humanos ou os seus superiores hierárquicos acreditam ser o prioritário.

Diante das limitações do funcionário (horas de trabalho, capacidade
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criativa e utilização das demais capacitações), uma ordem de prioridades acaba

sendo estabelecida no cotidiano de cada um. Os critérios utilizados para

estabelecer esta hierarquia são baseados no que o funcionários sente ser uma

principal responsabilidade, o que não pode deixar de fazer porque

comprometeria o bom desempenho da sua função.

Além da influência da filosofia e valores propostos diretamente pela

empresa e por cada função exercida, as prioridades podem também sofrer

interferência do nível hierárquico ocupado pelo profissional. Assim sendo,

privilegiar o fato de estar disponível para a sua equipe ou de elaborar um prato

com apresentação impecável poderia ser conseqüência do nível hierárquico do

entrevistado, refletindo a amplitude do seu cargo, tarefas e responsabilidades.

o mais Importante de Trabalhar no Hotel

O homem trabalha por diversas razões: possibilidade de executar uma

obra, remuneração, aceitação e convívio social, aprendizado e desenvolvimento

de habilidades entre outras. A análise das razões pelas quais o indivíduo exerce

uma atividade em determinado local ou empresa também permite a

identificação de diversos determinantes: possibilidade de carreira, aprendizado,

crescimento profissional, estabelecimento de novas relações sociais, orgulho da

empresa, ambiente agradável, opções de horário e melhor remuneração entre

outros benefícios percebidos.

Incluir esta variável como um dos itens do roteiro das entrevistas tem o

objetivo de coletar percepções sobre o que cada profissional mais valoriza, o

que ele considera o principal benefício decorrente do fato de trabalhar no Hotel

A ou no Hotel B especificamente.

Para alguns profissionais trabalhar no setor hoteleiro, em uma

determinada categoria de hotéis ou especificamente em um hotel, são

aspectos que podem estar muito associados, dificultando a identificação da

importância de cada um separadamente. No entanto, ao explorar o mais
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importante do entrevistado trabalhar no hotel tentaremos enfatizar o interesse

em conhecer o valor de estar especificamente naquela empresa e não em outra

de categoria similar ou do mesmo setor.

Ao eleger o aspecto mais importante de trabalhar no hotel, o

entrevistado leva em consideração os acontecimentos mais recentes, sua

trajetória naquela empresa e recorre também a comparações com outras

empresas onde já trabalhou.

Imagem do Funcionário

A imagem do funcionário resulta de todas as experiências, impressões,

posições e sentimentos que seus familiares, amigos e conhecidos desenvolvem

em relação a ele. A profissão exercida e o local de trabalho são apenas alguns

dos diversos elementos que despertam este conjunto de impressões e

sentimentos formadores da imagem do indivíduo.

Os hotéis de primeira linha, lugar de viajantes e sofisticação, estimulam

o desenvolvimento de uma série de imagens. Estas imagens podem ser produto

da imaginação de pessoas que pouco freqüentaram ou mesmo nunca entraram

no lobby de um destes hotéis. Nestes casos o pouco contato com a realidade e

o cotidiano destes ambientes deixa espaço livre para o florescimento de

representações fantasiosas .

Na análise desta variável o intuito é conhecer algumas das imagens que

são associadas ao indivíduo pelo fato dele trabalhar em um hotel de primeira

linha, explorando inclusive a possibilidade de existir uma relação simbólica

entre o prestígio da empresa e seu funcionário. Outra consideração que pode-

se traçar através do estudo desta variável refere-se às transformações que

foram ocorrendo ao longo do tempo na maneira de como é visto o funcionário

do hotel, em parte decorrência do reconhecimento da hotelaria como carreira

profissional promissora e do potencial de crescimento da indústria hoteleira.
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Propor esta variável como um dos tópicos a ser desenvolvido nas

entrevistas, permite a coleta das manifestações dos familiares, amigos e

conhecidos utilizando como filtro as percepções do próprio funcionário, o que

ele considera importante. Quais as possíveis semelhanças e divergências entre

o que a família de uma Camareira associa ao hotel e o que este mesmo local

de trabalho desperta nos colegas de faculdade de um Recepcionista?

A distinção entre percepções decorrentes da profissão exercida e do

local de trabalho não pode ser facilmente identificada. Especialmente em

algumas categorias profissionais, a interferência do local de trabalho sobre a

imagem da profissão é muito grande 17. A existência de profissionais cujo

reconhecimento e valorização já são grandes, independentemente de onde elas

sejam exercidas, é um aspecto que provavelmente despertará o interesse de

futuros estudos no setor.

Convívio com Celebridades

Entre executivos e turistas, os hotéis de primeira linha hospedam

também artistas, jogadores, políticos e princesas. Celebridades circulam pelos

elevadores e corredores, rodeados por seus seguranças e assessores ocupam

grandes suítes e movimentam grande parte da equipe do hotel com pedidos

extraordinários (desde regimes alimentares exóticos até novas portas de

acesso às áreas extemas do hotel).

o propósito de incluir esta variável na análise das entrevistas é explorar

a maneira como o funcionário interpreta a presença destes clientes tão

especiais em seu ambiente de trabalho. O contato com pessoas famosas

exerce alguma influência sobre a forma como o trabalho é executado? O

17 Um caso que ilustra esta situação específica é a do Barman A cuja família passa a sentir orgulho do seu
trabalho quando ele começa a trabalhar no hotel. A sua profissão, antes considerada como uma má
escolha, toma-se valorizada quando exercida dentro de um hotel de primeira linha. Desta forma, a imagem
do Barman é alterada de acordo com o local de trabalho (hotel, casa noturna, restaurante, clube,
etc.).
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funcionário considera este contato um fardo por acrescentar cuidados e

precauções especiais às tarefas rotineiras ou pensa que é uma oportunidade

para aproximar-se de pessoas ricas e famosas que admira? Nosso objetivo é

apurar o impacto da convivência com famosos sobre o próprio funcionário

(impulso ao assédio e necessidade profissional de contê-lo, pressão pelo

aumento da responsabilidade e da carga de trabalho e prazer em servir alguém

especial) e sobre seus familiares e conhecidos (como reagem diante desta

convivência com famosos).

Independentemente de classe social, fama ou raça, a ética profissional

prega que o hoteleiro preste atendimento igualmente atencioso a todos, sempre

preservando e zelando pela privacidade do hóspede. Esta mesma orientação é

transmitida pelo departamento de Recursos Humanos aos funcionários recém

admitidos na empresa e reforçada constantemente pelos gerentes e diretores

de cada departamento. Assim sendo, muitas vezes a presença de uma

celebridade impõe a necessidade do funcionário conter o impulso ao assédio

inerente a sua condição de admirador e fã a fim de garantir o bem estar e a

privacidade do hóspede famoso.

Uma última consideração refere-se à freqüência e grau de intimidade

que a convivência com as celebridades propicia aos diversos departamentos e

cargos dentro da hotelaria. Os profissionais da linha de frente do hotel

(departamentos operacionais e funções diretamente relacionadas ao

atendimento) estão mais expostos ao convívio com celebridades do que os

funcionários dos departamentos de produção e administrativos.
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3.2. Características do Hotel A

Um dos hotéis mais tradicionais da região em torno da Avenida Paulista,

o Hotel A foi inaugurado há 15 anos. Sua localização é considerada privilegiada

mesmo entre os demais hotéis desta região da cidade, este é um forte atrativo

tanto para o viajante a lazer como para o viajante a negócios. O renomado hotel

oferece 220 apartamentos, centro de convenções para 700 pessoas, auditório

de 153 lugares, restaurante internacional, bar, estacionamento, sala de

televisão e descanso para os funcionários.

Nos últimos anos o hotel estava pouco valorizado. O seu serviço havia

deixado de ser considerado de primeira linha, tanto pelos hóspedes e empresas

concorrentes como pelos próprios funcionários do hotel. As instalações físicas e

os serviços prestados não estavam condizentes com as expectativas dos

hóspedes que procuram um hotel de sua cateqoria."

Para combater a queda das taxas de ocupação, a empresa adotava uma

política de tarifas um pouco a baixo da praticada pela concorrência e tinha

como mercado alvo executivos de nível técnico e de gerência média em vez

dos altos executivos disputados pelos outros hotéis de primeira linha da cidade.

Recentemente, o hotel passou a operar sob a administração de uma

rede hoteleira americana. Este grupo possui diversas marcas para diversos

segmentos de serviços hoteleiros. O Hotel A pertence a marca destinada aos

hotéis de primeira linha e está presente em uma grande quantidade de países.

O objetivo dos novos controladores é reverter a posição do hotel dentro do

segmento paulistano de cinco estrelas. A proposta visa ao redirecionamento

dos esforços dó hotel para torná-lo um dos melhores da categoria. E para isso o

hotel recebeu um grande investimento em modernização, para enfrentar o

aumento da concorrência entre os hotéis de luxo da região da avenida Paulista.

18 O Hotel A optou por ser classificado pelo sistema da Embratur, pertencendo à categoria
cinco estrelas.
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As áreas sociais e os apartamentos do Hotel A sofreram uma grande

reforma que foi concluída pouco tempo antes das entrevistas serem realizadas.

A área de serviço (cozinha, corredores de serviço, vestiários, etc.) não havia

ainda sido modificada, causando dificuldades adicionais às operações. A opção

por reformar primeiro a área social e depois a área de serviço dificultou as

operações do hotel porque a capacidade de atendimento (número de quartos,

mesas no restaurante e bar, espaço de convenções), já ampliada, não contava

com o suporte adequado das áreas de serviços, que ficaram sobrecarregadas

para atender a um número maior de pedidos com as mesmas instalações.

o processo de atualização do hotel teve início com a busca do

aprimoramento dos serviços, passou pela reforma física e continua com a

implantação do programa de qualidade. Alguns produtos foram completamente

modificados, como é o caso do restaurante internacional do hotel que mudou

de nome, cardápio e decoração.

o aprimoramento dos serviços implicou em treinamentos operacionais,

aulas de idiomas, medidas de valorização dos funcionários (almoços, festas e

prêmios), implementação de controle de qualidade, demissões e contratações

de renomados profissionais dos concorrentes. A empresa costuma contratar

profissionais com experiências anteriores em outros hotéis para que possam

desempenhar suas funções imediatamente após a admissão, sem a

necessidade de receber treinamento e acompanhamento inicial.

A maior parte dos cargos de gerência são ocupados por funcionários que

estão há pouco tempo na empresa, contratados durante a reforma. O Chefe

Executivo é um dos poucos que sobreviveu a todas as mudanças. Nos níveis

operacionais, entretanto, encontramos funcionários com mais de dez anos de

casa, uma raridade no setor.

Grande parte dos hóspedes opta pelo hotel por já conhecer a rede, seus
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padrões de serviços e tarifas. Existe um programa que valoriza a fidelidade do

cliente que se hospeda nos hotéis da rede concedendo descontos progressivos

e oferecendo serviços especiais, tais como o registro de chegada (check in)

automático.

Não são adotados manuais de procedimentos pela empresa. Segundo

declarações do Diretor de Recursos Humanos, os procedimentos não

obedecem a padronizações rígidas e durante algumas operações os

funcionários são encorajados a agir de forma espontânea, tornando

diferenciado o serviço para cada cliente. Os funcionários muitas vezes são

levados a tomar decisões que envolvem a experiência e os leva a acreditar que

seja a correta. Existe, portanto, nos serviços prestados pela unidade paulistana

características que o diferenciam dos demais hotéis da rede.

Todos os meses, acontece um almoço especial no refeitório com um

tema diferente. Em 1999, o cardápio e a decoração do ambiente de cada um

destes encontros foi inspirado em um país diferente. Participam os funcionários

que estão em horário de trabalho. Apenas para a festa de fim de ano são

convidados todos os funcionários da casa, independente da escala de trabalho

que estejam cumprindo.

O Gerente Geral reside com sua família em uma das suítes do próprio

hotel. A responsabilidade pelo funcionamento do hotel que cabe ao Gerente

Geral, durante os finais de semana passa para o Gerente Plantonista. Gerentes

e Diretores dos departamentos (Gerente de Marketing, Gerente de

Hospedagem, Gerente de Eventos, Governanta, Diretor de Recursos Humanos

e Diretor de Alimentos e Bebidas) assumem a função de Gerente Plantonista,

de acordo com os estabelecido na escala de revezamento. O Gerente

Plantonista hospeda-se em um dos apartamentos do hotel na sexta-feira e

permanece até a noite do domingo, durante este período é responsável por

todos os departamentos e operações da empresa.
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Os gerentes do hotel fazem vistoria dos apartamentos, verificam o

funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, televisão, chuveiro e a

existência de qualquer falha na arrumação. Cada gerente, independente de sua

área de atuação, deve inspecionar cinco apartamentos de segunda a quarta-

feira e sete apartamentos na quinta e sexta- feira. Este procedimento faz parte

do programa de controle de qualidade que está sendo implantado pela

empresa. O objetivo é aproximar todos os gerentes dos problemas e

necessidades do setor de Governança, considerado pelo Gerente Geral o

principal responsável pelo bom desempenho da empresa.

Na época em que foram realizadas as entrevistas, o Diretor de Recursos

Humanos declarou quea missão, visão e valores da empresa estariam sendo

redefinidos pelo novo grupo. Contudo, ele acredita que os valores do hotel

continuariam a ser os mesmos, ou seja, a valorização do elemento humano e

dos serviços como o diferencial da empresa.

3.3. Características do Hotel B

Inaugurado em 1997, este luxuoso hotel de negócios oferece 452

apartamentos, dois restaurantes, dois bares e três andares de facilidades para

conferências e banquetes." As instalações de serviço (cozinhas, vestiários,

corredores, refeitório, salas de treinamento e lavanderia) são bem planejadas e

possuem os equipamentos mais modernos do mercado. Assim como o Hotel A,

o Hotel S também localiza-se em região da cidade próxima à Avenida Paulista.

Ao ser inàugurado, o Hotel S pertencia a uma rede de hotéis de luxo

francesa, após alguns meses sua marca passou a ser controlada por um grupo

americano. A nova rede possui diversas marcas destinadas a diferentes

segmentos, operando no total 1470 hotéis. A marca do Hotel S, compartilhada

19 Antes mesmo de sua inauguração o Hotel B já divulgou a sua opção por não ser classificado
pelo sistema da Embratur. Assim sendo, o Hotel B não pertence à categoria cinco estrelas.
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por outros 62 hotéis ao redor do mundo, é destinada aos viajantes a negócios,

adota o slogan: Profissionais servindo Profissionais e declara que a atenção e o

conforto genuíno dos hóspedes é a missão da empresa. Ressaltamos ainda

que o Hotel B é o primeiro empreendimento da companhia no Brasil.

A abertura foi do tipo soft open, ou seja, os andares vão sendo abertos

um a um, após um intervalo de dias/semanas permitindo que a equipe se

adapte ao novo ritmo das operações como conseqüência do aumento do

número de quartos utilizados.

As diferenças entre a filosofia e o estilo da administração das duas redes

trouxe .dificuldades adicionais ao já complexo processo de abertura

(inauguração) de hotel. A rede francesa havia preparado os funcionários para

receber um significativo grau de autonomia permitindo que o hotel operasse

com flexibilidade. A rede americana, no entanto, reduziu drasticamente a

autonomia de cada funcionário e demonstra grande preocupação .com a

uniformidade dos serviços oferecidos em todos os seus hotéis. Desta forma a

padronização dos procedimentos é bastante valorizada e enfatizada em todas

as operações da empresa. Muitos funcionários não conseguiram se adaptar a

esta filosofia, aos padrões rígidos impostos pelos manuais de procedimentos da

nova rede. Foi alta a rotatividade de funcionários, principalmente de cargos

gerenciais, durante o primeiro ano da empresa.

A política de contratações do hotel não considera imprescindível a

experiência anterior no setor. Em algumas funções, como por exemplo

Camareira e Garçom, a inexperiência é até mesmo considerada desejável. Esta

política, não inédita na hotelaria, apóia-se nas dificuldades encontradas para

tirar vícios adquiridos em outros hotéis. Segundo a Diretora de Recursos

Humanos, a escassez de cursos técnicos preparatórios para a função de

Camareira e as dificuldades de alterações nos procedimentos e técnicas já

aprendidos por esta profissional em hotéis anteriores (vícios da concorrência)

determinam a sua preferência pela contratação de pessoas inexperientes. No
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caso dos Garçons, ela declara ser a necessidade de contratar pessoas com

fluência em idiomas estrangeiros e a possibilidade de absorver os recém

formados dos cursos técnicos de Garçom que a levam a optar por profissionais

novatos na hotelaria.

Anualmente o departamento de Recursos Humanos realiza uma

pesquisa de opinião com todos os funcionários a fim de obter o nível de

satisfação com o emprego de cada um dos setores. Na primeira pesquisa

realizada no Hotel B, em dezembro de 1998, o setor com maior nível de

satisfação foi a Engenharia/ Manutenção, contrastando com a Recepção que

apresentou os menores níveis de satisfação de toda a empresa. O

departamento de Recursos Humanos da empresa interpreta este resultado

como um indicador da relação entre alta expectativa em relação ao trabalho,

juventude e nível sócio-econômico do funcionário e o nível de satisfação do

funcionário. No caso dos dois setores citados, a Recepção concentra jovens de

nível sócio-econômico médio que entram no emprego com alto grau de

expectativas. Enquanto que na Engenharia/Manutenção a idade média é mais

elevada, o nível econômico-social mais baixo e a expectativa inicial com o

emprego é baixa.

Em 1999 a rede promoveu em todos as suas unidades uma semana com

ações motivacionais para homenagear os funcionários. No Brasil aconteceu

uma troca de funções, os gerentes exerceram por um dia funções operacionais

tais como lavar pratos, limpar corredores e manobrar carros. O objetivo

declarado de tal evento é a integração entre as diversas áreas do hotel,

quebrando a barreira da formalidade, aumentando a comunicação entre os

níveis hierárquicos e valorizando o papel dos funcionários operacionais perante

os gerentes. O evento foi bastante divulgado internamente e também

externamente em revistas e jornais de negócios.
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4- AS ENTREVISTAS EM ANÁLISE

As entrevistas foram realizadas em fevereiro e março de 1999. Os meses

foram determinados pelos Diretores de Recursos Humanos por ser período de

baixas taxas de ocupação na hotelaria paulistana. Mesmo verificando a

disponibilidade de cada profissional e marcando antecipadamente o horário,

imprevistos adiaram e interromperam várias entrevistas.

Os entrevistados fazem parte de diferentes níveis hierárquicos, o nível

gerencial e o operacional. O primeiro grupo é formado pelos Gerentes das

áreas de Recepção, Eventos/Banquetes e Marketing/Vendas, Diretor de

Recursos Humanos, Diretor de Alimentos e Bebidas, Analista de Qualidade,

Governante Executivo e Chefe de Cozinha Executivo. O segundo grupo é

composto por um representante das seguintes categorias profissionais:

Recepcionista, Camareira, Cozinheiro, Barman e Garçom.

4.1. Significações por Categoria Profissional

BARMAN
COZINHEIRO
CAMAREIRA
GARÇOM
RECEPCIONISTA
ASSISTENTE DE GOVERNANÇA
ANALISTA DE QUALIDADE
GOVERNANTE EXECUTIVO
GERENTE DE EVENTOS
GERENTE DE MARKETING
GERENTE DE RECEPÇÃO
CHEFE DE COZINHA EXECUTIVO
DIRETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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Barman

... Havia um bar duplo, com dois Barmen - um, americano, para
fazer com que os hóspedes americanos se sentissem em casa
e para os abastecer de uísque de milho ou centeio e quaisquer
espécies de coquetéis; e havia o Barman inglês, para lidar com
as doses de xerez e Pimm's nO. 1 e conversar como entendido a
respeito dos corredores de Ascot e Newbury com os
cavalheiros de meia idade que vinham se hospedar no Bertram
no período das corridas mais importantes.(CHRISTIE, A.,1 999,
p.9)

As principais tarefas do Barman são estocar o bar adequadamente

com mercadoria, utensílios e copos antes do horário da abertura e preparar

drinks, coquetéis e outras bebidas. Entre as qualificações necessárias para a

função, Jerris (1999) destaca o conhecimento de receitas de drinks, habilidade

de preparar as bebidas ordenadas, idade acima de 21 anos e disponibilidade

para trabalhar sete dias por semana.

Contrastando com a teoria pregada pelos livros e manuais técnicos, os

departamentos de recursos humanos dos hotéis ao descrever a função

valorizam as habilidades humanas e a capacidade de estabelecer um bom

relacionamento com os clientes como essenciais para o exercício da profissão

de Barman. Os próprios Barmen consideram a habilidade em lidar com os

clientes como um dos mais importantes determinantes do sucesso na carreira.

A diferença entre trabalhar em hotel, restaurante ou casa noturna é

enfatizada pelos dois entrevistados. O hotel é visto como uma empresa que

propicia maiores benefícios para o exercício da função. Para o Barman

trabalhar em um hotel de prestígio é equivalente a uma promoção, sinal de

crescimento na carreira do profissional.

--Aqui a gente tem muito mais benefício que trabalhar em restaurante à
noite ou casa noturna. É bem diferente, o público e bem diferente de uma coisa
para outra. (Barman B)

Percebemos ainda que para o Barman B não só a empresa é

responsável pelos benefícios recebidos, mas também a clientela. Atender um

determinado tipo de clientela pode tornar o exercício da função mais ou menos

agradável.
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--Eu gosto de atender os hóspedes. É tudo gente fina, neste hotel não
tem marinheiro de primeira viagem, eles já estão acostumados a serem
servidos e sabem pedir com educação. Você trabalha com sossego. Em casa
noturna, você pega cliente que nunca sentou em um bar, não sabe pedir, beber,
nem sentar ... ( Barman B)

Percepções sobre a Imagem da Empresa

o Barman A não considera o seu hotel o melhor do mercado mas

acredita e valoriza o potencial de crescimento da empresa. No entanto, o

entrevistado do Hotel B afirma com muita convicção que o seu hotel é o melhor

da cidade:

--Quando alguém pergunta, este é o melhor hotel de São Paulo,
respondo: É com certeza, ele tem algo mais, não que os outros hotéis não
sejam bons ... Tem outros hotéis bons para a gente trabalhar mas este é dos
melhores em dar condição para você atender bem os hóspedes e por isso não
há quase reclamações.(Barman B)

Nota-se ainda nos depoimentos a expressão de sentimento de posse

do local de trabalho, o bar é o território do Barman.

--Aqui é o meu xodó, se vai mexer no bar ... eu já ... Não toca aqui, pede
que eu faço. Eu tenho ciúme do bar. Eu trabalho neste bar desde que ele abriu.
É claro a gente sente ciúme das nossas coisas. (Barman A)

--Ir a um bar não é tão divertido como trabalhar em um bar, pois aqui é
minha casa me sinto a vontade, o cliente é que é de fora. O cliente entra no teu
bar, invade o teu espaço.(Barman B)

Altman e Low (1992) analisando o conceito de território humano

observam que o termo designa um lugar ou uma área geográfica, ocupada por

uma pessoa ou por um grupo que é de alguma forma proprietário desse mesmo

lugar, implicando geralmente em apropriação ou personalização do local. A

idéia do território implica habitualmente na personalização de um lugar com a

ajuda de marcações e de elementos de apropriação, que indicam que se é de

algum modo seu ocupante.

No caso dos Barmen entrevistados, as marcações estão lá presentes
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seja na maneira exclusiva do Barman dobrar os guardanapos quer seja no

material de trabalho que ele mesmo escolheu e comprou, quer seja nos seus

diplomas e certificados de participação em cursos e concursos de drinks que

estão embaixo do balcão.

Acrescenta Freitas (1999) que a noção de território pode ser alterada

pela cultura organizacional da empresa. A cultura organizacional pode ampliar o

conceito de território, associando-o à idéia da empresa como um todo.

Principais tarefas e responsabilidades

Ao serem indagados sobre a mais importante entre as tarefas e

responsabilidades da função, os profissionais indicaram a habilidade em lidar

com o cliente. O Barman B é bastante enfático e diz que é preciso ter muita

paciência para atender clientes inconvenientes. Já o Barman A é mais discreto

ao expressar-se:

--Para você trabalhar no bar precisa ter uma cabeça muito boa. Sempre
vem gente estressada. Quem vem no bar não quer problema, quer relaxar.
Vocêprecisa ter bastante jogo de cintura. (Barman A)

Mesmo que o atendimento no bar sofra interferências das exigências e

humores do cliente, o Barman A acredita que um mesmo cliente áo entrar no

bar comporta-se de uma maneira mais educada e simpática do que no

restau rante.

O mais importante de trabalhar no hotel

O Barman B enfatizou em suas declarações o orgulho de exercer sua

profissão. Para este profissional o local onde exerce a sua atividade tem

importância secundaria.

Apesar de existirem evidências de que o entrevistado A também valoriza

bastante a sua profissão, a fama e o prestígio do Hotel A sobressaem-se como

os elementos que mais despertam o orgulho do profissional.
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Imagem do funcionário

A empresa hoteleira pode proporcionar uma melhoria para a imagem do

profissional que passa a ser associada à imagem do próprio hotel. O Barman

que trabalha em um hotel de. primeira linha é mais valorizado por seus

familiares e amigos do que o profissional que trabalha em restaurante ou casa

noturna. A entrada do profissional na hotelaria é percebida como uma

ascensão profissional e social:

._-Todo mundo gosta de eu estar trabalhando aqui, de eu estar
crescendo. Acham muito melhor do que o trabalho que eu tinha antigamente
que era num bar. Você não está trabalhando em uma casa noturna, está
trabalhando em um hotel que é cinco estrelas e que existe no mundo inteiro. O
mundo inteiro conhece o Hotel A e a minha família também. O Hotel A é um
negócio grande, mundial, não é uma firminha de esquina. (Barman A)

Convívio com celebridades

Assim como na maioria das categorias profissionais entrevistadas, notou-

se que existe grande preocupação em demonstrar que a postura profissional

impede qualquer empolgação ou admiração em estar servindo uma pessoa

famosa.

É grande a preocupação em esclarecer que a celebridade deve receber

o mesmo tratamento que os demais clientes.

-- O meu atendimento é normal, não tenho essa vaidade do cara é fulano
é fulano. Para mim, toda pessoa é uma pessoa normal como qualquer outra.
(Barman B)

Percebe-se, no entanto, que tratar a celebridade da mesma forma que os

demais clientes é também uma forma de agradá-Ia e criar um aproximação

maior.

-- É engraçado eles chegam meio arredios porque acham que vai ter
tietagem e quando não tem, quando vêem que o Barman trata como mais um,
eles gostam, conversam, sentam no bar, puxam papo. (Barman A)
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Os horários pouco convencionais e a constante mudança de turnos

foram apontados pelos entrevistados como elementos que dificultam o convívio

com a família e amigos, reduzindo as atividades sociais somente àquelas que

acontecem no ambiente de trabalho.

Cozinheiro

As atividades e as habilidades necessárias aos membros da equipe de

cozinha de um hotel são bastante diversificadas. A cozinha oferece desde

funções extremamente simples que não exigem treinamento ou mão-de-obra

qualificada, até posições que exigem anos de treinamento e qualificação para a

execução de atividades especializadas como as desempenhadas pelo Primeiro

Cozinheiro de Pratos Quentes, Chefe Pàtissier'", Garde Manqer" e Saucier"

entre outros (POWERS, 1995). A equipe é comandada pelo Chefe Executivo,

na sua ausência assume a direção da cozinha seu Assistente ou o Primeiro

Cozinheiro de Pratos Quentes.

Na cozinha dois turnos se revezam entre almoço e jantar e o ritmo do

trabalho se altera durante os horários de maior movimento. Um território

predominantemente masculino, o ambiente da cozinha é bastante barulhento,

agitado e tenso.

Os cozinheiros entrevistados são Primeiros Cozinheiros de Pratos

Quentes, sendo que o profissional A foi promovido poucos meses antes da

entrevista, enquanto que o entrevistado do Hotel B foi admitido na empresa já

para este cargo.

Conhecidos, vizinhos, amigos e familiares vêem os cozinheiros

profissionais sob diferentes aspectos. Se alguns valorizam a profissão e a

consideram uma boa opção de carreira, outros consideram o cozinheiro um

indivíduo sem profissão, uma mão-de-obra não qualificada. Esta diversidade de

opiniões é mais acentuada no caso do Cozinheiro do que no de seu chefe, a

20 Chef Pâtissier- responsável pela padaria e confeitaria.
21 Garde Manger- responsável pelas saladas, entradas frias, queijos e frutas.
22 Saucier- responsável pelos molhos quentes e frios.
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própria denominação do cargo - Chefe de Cozinha - parece estabelecer uma

clara distinção entre a imagem deste e dos membros da equipe.

Percepções sobre a Imagem da Empresa

A cozinha de um grande hotel oferece chance de crescimento

profissional. Acerca da opção entre trabalhar em um hotel, um restaurante ou

um clube são válidas as mesmas considerações feitas na apresentação das

entrevistas dos Chefes de Cozinha. A habilidade e dedicação do cozinheiro

podem ser recompensadas com maior rapidez e freqüência no hotel que dispõe

de um número maior de funções e cargos.

Além da possibilidade de carreira, o Cozinheiro B valoriza a estabilidade

de emprego. O entrevistado associa a estabilidade não apenas à sua empresa

mas ao setor hoteleiro como um todo:

--A gente sai de férias e sabe que na volta o emprego está aqui. As
indústrias estão todas quebrando, aqui não tem disso não. Conheço um cara
que trabalha há 20 anos no Hilton. Em qual outro ramo você pode ter isso?
(Cozinheiro B)

Principais Tarefas e Responsabilidades

A principal responsabilidade do Cozinheiro é pela qualidade da comida,

englobando os conceitos de paladar, segurança e higiene. Como tarefa

principal, o Cozinheiro tem a preparação dos pedidos dos clientes, controle de

qualidade e de custos são tarefas paralelas. (POWERS, 1995)

A mesma importância que os Chefes de Cozinha atribuíram à equipe é

também citada pelo Cozinheiro A. Este profissional considera o seu bom

relacionamento com os colegas essencial para o bom desempenho de suas

tarefas:
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---Quando marcha23 um prato cada um tem de fazer a sua parte. Não
adianta eu tentar fazer a parte do outro. Se o colega não fizer a parte dele, a
minha parte- mesmo que eu tenha feito tudo direitinho - fica prejudicada, pode
ficar sem o molho que era responsabilidade mas a carne que eu assei fica sem
gosto. Eu tenho que me dar bem com todo mundo. (Cozinheiro A)

Na resposta do Cozinheiro B é enfatizada a importância do rigor e do

respeito ao detalhes que todas as tarefas por ele executadas exigem. Ele fala

também da responsabilidade que o Chefe cobra de cada membro da cozinha:

---Meu chefe é exigente, é francês, não é como brasileiro que quebra
galho. Ele elabora o cardápio, deixa o "mise en place" e você tem de soltar os
pratos direitinho, não posso trocar uma calda da sobremesa. (Cozinheiro B)

o mais importante de trabalhar no hotel

Ao longo das suas declarações o Cozinheiro B deixa bem claro que o

Hotel B é o melhor do país. Os argumentos utilizados para sustentar esta

opinião são muito variados, vão desde a organização e o planejamento da

estrutura, aos equipamentos, aos funcionários - que são os melhores

profissionais do mercado - e até a limpeza da cozinha. Para o Cozinheiro A,

entretanto, prevalece o orgulho da profissão sobre o da empresa onde ele a

exerce, o mais importante para ele é estar atuando como cozinheiro.

Imagem do Funcionário

Um dos entrevistados fala da dificuldade em mostrar a importância da

sua profissão para os amigos e familiares:

--Uns acham interessante, outros não muito. A maioria pensa que é uma
profissão qualquer ...Mas para a gente que está seguindo aquilo lá, que tem
amor a ela, a gente sabe como é importante o nosso trabalho. Quanto a minha
família, eles acham que é uma profissão diferente. Na minha família não tem

23 Marchar um pedido é um trabalho de equipe desencadeado pelo pedido do cliente. Depois
que o cliente escolhe o prato e que o garçom comunica à cozinha, é dada a partida ao
processo: cada membro da equipe da cozinha é responsável por uma tarefa específica
(cozimento, montagem do prato, molhos, etc) e pelo seu desempenho (aparência, sabor,
consistência e tempo de entrega para o cliente).
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cozinheiro não, só eu. Eu conversei com eles tentei explicar que é uma
profissão interessante. (Cozinheiro A)

Já a família do Cozinheiro B reconhece valor na profissão e a considera

bastante promissora. Ele aponta como elementos que facilitaram a aceitação e

reconhecimento junto a sua família o fato de estar na profissão há muitos anos

(12 anos), de ter recebido diversas promoções ao longo de sua carreira e de

hoje ocupar o cargo de primeiro cozinheiro, interpretada pela família como

prova de que a profissão recompensa os que a ela se dedicam. Por outro lado,

o Cozinheiro B fala também da grande restrição do tempo de convívio com a

família que o trabalho impõe:

---Você fica a maior parte do tempo aqui dentro, nos domingos,
feriados... Você perde a chance de curtir a sua família. Os outros vão passear
no shopping, na praia, e você tem de vir para o hotel, mas quando você entrou,
você já sabia que ia ser assim. (Cozinheiro B)

Convívio com celebridades

o cozinheiro trabalha unicamente no bastidor. Seu contato com o cliente

é sempre por intermédio da brigada de sala (Garçons e Maitres) que faz o

atendimento direto, mesmo assim fica sabendo quando alguma celebridade

está hospedada no hotel. Fazendo referência aos clientes famosos que já

freqüentaram o restaurante ou fizeram pedidos para serem entregues em suas

suítes, o Cozinheiro A observa:

-- Eles não sabem quem fez, mas eu sei quem comeu. (Cozinheiro A)
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Camareira

Uma profissional quase anônima ...Mesmo esquecida, a
camareira de um hotel é uma colaboradora preciosa e se
constitui numa sombra indispensável. Alguém que o hóspede
não vê, mas que valoriza muito o somatório para a avaliação da
qualidade do serviço do hotel. (VIERA, 1999, p.82)

A camareira faz parte da equipe de andares, composta também por

ajudantes de quarto e valetes. Como lembrou a Camareira B, os homens

geralmente só trabalham nos corredores, como arrumadores, mas quem manda

são as camareiras. A função de camareira de hotel está diretamente

subordinada à Governanta Executiva e ao Assistente de Governança.

A jornada de trabalho de oito horas é passada dentro dos andares,

cabendo a cada profissional a limpeza e arrumação de 12 a 15 unidades

habitacionais. Este número depende da maneira como está organizado o

trabalho e do tamanho das unidades habitacionais (suítes, apartamentos ou

outros). Quando existe a função de ajudante de quarto, a camareira fica

responsável pelo trabalho mais delicado. (COLLADO, 1974)° bom desempenho do camareira depende da aplicação correta de

técnicas de higienização de banheiras, vidros, peças sanitárias, louças e

torneiras e do respeito aos padrões de arrumação estabelecidos pela

Governanta. (VIERA, 1999).

Circulando entre apartamentos, corredores, rouparias e lavanderias, as

camareiras têm acesso restrito à área social do hotel e seu contato direto com

os hóspedes é menos freqüente do que o de outros funcionários (garçons,

recepcionistas, mensageiros, etc). Não obstante esta característica

predominante na rotina da profissional, nas situações inusitadas e nas

urgências (a troca de um botão de camisa, uma reposição imediata de algum

item do enxoval, etc.) é ela que atende as solicitações mais íntimas dos

hóspedes.

Viera ao analisar a importância dos treinamentos para camareiras

salienta que os hotéis tendem a ignorar a procedência famíliar desta simples

senhora que não tem o mesmo conforto de 'berço' de um banheiro dentro da

própria casa e que não pode dominar certas técnicas a não ser através de
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treinamentos e acompanhamentos constantes. (VIERA, 1999, p.82)

O Hotel B utiliza no organograma, nos manuais de procedimentos e nos

registros dos empregados a nomenclatura Arrumadeira para designar a função.

Como testemunhou a profissional do Hotel B, Camareira é um nome mais bem

aceito para a função do que Arrumadeira:

--Eu chamo de Camareira, acho mais decente, mais chique ... A gente
recebe como Arrumadeira mas pronuncia como Camareira. (Camareira B)

Determinantes do sucesso do Hotel

A comunicação entre os funcionários é o principal determinante do

sucesso do hotel para a Camareira B. Já a profissional do hotel A considera o

tratamento dado ao hóspede o mais importante, ressalta ainda que o hóspede

sempre merece sinceridade:

--Tem de falar a verdade para o hóspede: vai atrasar porque aconteceu
assim, me desculpe. Não pode mentir, inventar estória. (Camareira A)

Principais tarefas e responsabilidades

A Camareira A valoriza os detalhes na execução de todas as suas

tarefas. A atenção aos detalhes é bastante enfatizada em todos os

treinamentos direcionados as camareiras.

Dar atenção ao hóspede é considerada a maior responsabilidade da

Camareira B porque como ela diz:

-- Ele é o principal da festa.(Camareira B)

O mais importante de trabalhar aqui

Perceber que o seu trabalho recebe o reconhecimento das pessoas,

tanto colegas, superiores hierárquicos como hóspedes, assim como a

possibilidade de fazer um curso de inglês (que permitiria conversar com os
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hóspedes americanos) são os dois elementos que a Camareira B mais valoriza

no seu emprego.

A Camareira A fala de seu relacionamento com sua chefe direta, a

Governanta, como a melhor parte de trabalhar no hotel:

-Ume pessoa que conversa, te entende, te ouve, fala com educação.
Diante de qualquer problema fala antes com você, saber tua versão ... E você, o
que vai sentir; Vai sentir que ali está uma pessoa humana. Você vai fazer a
coisa certa com mais prazer, mais alegria, é assim que eu me sinto.
(Camareira A)

Imagem do Funcionário

Tanto a Camareira A quanto a B alegaram ter passado por sucessivos

aborrecimentos devido à imagem que as pessoas fazem de quem trabalha em

hotel. Ao contrário de outros entrevistados, nem família, nem amigos ou

vizinhos das camareiras valorizam o fato delas trabalharem em grandes hotéis.

Predomina junto aos seus círculos sociais a associação entre prostituição e

hotel.

--Meu marido não queria nem ver, quando falei do emprego em
hotel. (Camareira A)

--Minha filha fica chateada porque na escola tem colegas que ficam
dizendo que eu não venho no hotel para trabalhar, essas coisas assim ...
(Camareira B)

Convívio com celebridades

O convívio com pessoas famosas propiciado pela função de camareira é

muito valorizado pelos familiares, vizinhos e conhecidos. A repercussão desta

convivência é grande, poder ver e conversar com um grande artista causa

admiração e espanto. Alguns chegam duvidar que a camareira possa ter
contato com determinados artistas, esportistas, políticos, etc.

--Quando vem cantores, artistas aqui, eu conto para minha filha. Ela
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conta para os colegas e eles dizem que é tudo mentira. Na última vez que a
Xuxa veio aqui, eu levei uma foto para ela. As suas colegas disseram: que
nada, sua mãe comprou na banca de jorna/! ... (Camareira B)

--Eu nem conto mais que vi o fulano de pertinho. Só se a pessoa for
amiga mesmo e perguntar, senão ela acha que estou querendo aparecer.
(Camareira A)

Garçom

Servindo o público você pode conhecer muitas pessoas
interessantes. Você pode fazer novas amizades com pessoas

. de todas idades e estilos de vida .... Muitas pessoas consideram
também o fato de trabalhar em um ambiente agradável, com
boa decoração e atmosfera, uma· vantagem da profissão.
(DAMER & KAHL, 1988, p.4)

É assim que um dos manuais de treinamento do Garçom (DAMER &

KAHL, 1988) apresenta as vantagens da profissão e tenta entusiasmar o leitor

para a leitura de todas as minuciosas técnicas e serviços que são descritas nos

capítulos seguintes.

Os dois entrevistados nesta categoria profissional fizeram curso no

SENAC-SP. O profissional A cursou o Técnico de Garçom, a Garçonete do

Hotel B completou o curso superior em Hotelaria. Esta diferença na formação é

um dos determinantes dos objetivos profissionais de cada um dos

entrevistados. A Garçonete do Hotel B tem como objetivo profissional fazer

carreira no Departamento de Alimentos e Bebidas enquanto que o profissional

A visa especificamente à carreira de Garçom.

Percepções sobre a Imagem da Empresa

O Hotel B é o primeiro emprego da Garçonete B e em sua entrevista ela

demonstra que a percepção da empresa foi o principal determinante da sua

opção pela profissão. Ela declara não ter escolhido a profissão de Garçonete,

concordou em assumir esta função para poder trabalhar no Hotel B. No trecho a

seguir fica clara a imagem que o Hotel B possui junto à Garçonete:
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-- ..Principalmente neste hotel que é o melhor da cidade, na verdade o
melhor do país! A cadeia também é muito boa, o potencial de crescimento é
muito grande. É uma rede que não veio para um hotel, este é só o primeiro!
(Garçonete B)

Para o entrevistado do Hotel A a opção pela profissão de Garçom é

definitiva e mais importante do que a empresa onde trabalha. A importância do

Hotel A está associada ao fato de ser o local onde ele exerce sua profissão.

Principais Tarefas e Responsabilidades

Os dois entrevistados associam suas principais responsabilidades ao
atendimento ao cliente:

-- Tudo o que eu faço também é importante, mas primeiro o cliente,
depois o que eu tenho de fazer na casa. (Garçom A)

--Meu trabalho não é servir, é entreter as pessoas. É o desafio de pegar
um estressado e fazê-lo sorrir. (Garçonete B)

Diferentemente do Garçom A que trabalha no restaurante principal do

hotel e faz parte de uma grande equipe de sala", a profissional B trabalha

sozinha no bar da piscina. Ela se considera a responsável pelo funcionamento

do bar como um todo:

--Eu sou Garçonete, mas aqui em cima eu sou a responsável pelo bar.
Então todas as responsabilidades aqui são minhas: ter talheres limpos, manter
o estoque cheio, tudo sou eu. Qualquer coisa que eu não faça ... se eu
amanheço doente, eles vão demorar pelo menos meia hora para descobrir que
eu não estou aqui. As pessoas não conhecem o trabalho aqui em cima.
(Garçonete B)

Esta declaração da Garçonete A permite uma associação ao sentimento

de posse do local de trabalho que foi objeto de análise também nas entrevistas

dos Barmen. Assim como os Barmen, a Garçonete demonstrou que considera o

bar da piscina o seu território dentro do hotel. Como indicação desta relação de

posse, pode-se acrescentar que o bar da piscina teve sua proposta de

24 A equipe de sala é composta por Garçons, Maitres, Recepcionistas e Gerentes de
Restaurante.
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atendimento e ambiente modificada após uma conversa da entrevistada com o

Gerente Geral do hotel. Ela sugeriu que fosse modificada a decoração, o

cardápio e que fossem colocados computadores com acesso à internet para os

clientes do bar. O Gerente Geral gostou da idéia e realizou o projeto.

O mais importante de trabalhar no hotel

A Garçonete B indica três fatores que determinam a importância de estar

trabalhando no hotel: a grande diversidade de tarefas a serem executadas, o

fato de lidar com pessoas e em especial a oportunidade de ver pessoas ricas,

bonitas e felizes. No trecho a seguir a Garçonete explica porque considera

importante estar em contato com este público específico:

--Um dia eu estava muito mal humorada, apareceu um casal em lua de
mel, maravilhosos, milionários, apaixonados ...A felicidade deles me contagiou!
(Garçonete B)

Menos elaborada mas envolvendo igualmente fatores subjetivos, a
declaração do Garçom A diante deste item da entrevista foi:

-- Talvez seja pelo meu gostar. Eu gosto de trabalhar aqui, gosto do que
faço. Dinheiro não é tudo mas eu sobrevivo com o que ganho aqui. (Garçom A)

Imagem do Funcionário

Ao contrário do que foi comentado nas análises das entrevistas de

Chefes de Cozinha e Cozinheiros, o Garçom A acredita que a sua profissão já

foi mais valorizada no passado do que é hoje:

--Esse negócio de fazer sucesso por ser Garçom já passou, antes
Garçom tinha mais valor. (Garçom A)

Convívio com Celebridades

Os relatos demonstram que a orientação do Departamento de Recursos

Humanos e dos superiores diretos do departamento de Alimentos e Bebidas é

absorvida e repercute no comportamento dos entrevistados. A ênfase em tratar

84



os hóspedes famosos apenas tão bem quanto os demais tem o objetivo de frear

o impulso natural dos funcionários em pedir autógrafo, fazer um elogio ou

qualquer outra manifestação. Esta orientação parece ser especialmente

reforçada junto ao Garçom. Esta categoria profissional tem contato direto e

freqüente com as celebridades, é um dos poucos funcionários que tem livre

acesso às suítes presidenciais, vendo e conversando com os famosos várias

vezes durante a estadia destes no hotel.

--Digamos que eu me considero privilegiado, tem tanta gente lá fora
querendo e eu aqui perto do artista. Para mim, ele é importante porque está no
hotel, mas eu não sinto assim ... vontade de...tem gente que vai lá se mata para
pedir autógrafo. Eu não tenho disso não! Eu não sou de incomodar. (Garçom A)

--Eu estava aqui há um ano e não tinha visto ninguém. A única que eu vi
foi a Gloria Stephan. Ontem eu encontrei a Lúcia Veríssimo, Raul Gazola e
Chico Buarque. Fiquei passada! Tratei como se fosse normal! Eles pedem para
não fazer tietagem. (Garçonete B)

Recepcionista

Os Recepcionistas são os dois entrevistados mais jovens do estudo,

refletindo em grande parte a predominância desta faixa etária nas Recepções

dos hotéis paulistanos.

Uma das principais exigências para ocupar o cargo é o conhecimento de

uma língua estrangeira. Segundo a Diretora de Recursos Humanos do Hotel S,

entre os paulistanos fluentes em idiomas estrangeiros é grande a proporção

de jovens com menos de 25 anos. Assim sendo, ela considera a média de

idade dos Recepcionistas dos hotéis reflexo deste fato. O Diretor de Recursos

Humanos do Hotel A lembra que os jovens sentem-se atraídos pelo ambiente

movimentado da Recepção e pela oportunidade de estar em contato com vários

tipos de pessoas.

Além da grande quantidade de jovens Recepcionistas, existem também

muitos estagiários neste setor. A maior parte da carga horária dos estágios

obrigatórios das faculdades de hotelaria acaba por concentrar-se na Recepção,

em parte porque o aluno prefere ficar na Recepção em vez dos escritórios ou
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áreas de serviço, e em parte porque os vários idiomas normalmente dominados

pelos estagiários servem como um bom apoio à equipe da Recepção.

As equipes da Recepção revezam-se em três turnos: manhã, tarde e

noite. O turno da manhã tende a ser o mais movimentado nos hotéis da cidade

devido à. concentração de partidas e fechamentos de contas (check outs) e à

chegada de novos hóspedes que desembarcam no início da manhã dos vôos

íntemactonals." Dobrar o turno, somando 16 horas seguidas de trabalho, é

exigência bastante comum na Recepção quando membros da equipe faltam,

quando o hotel hospeda algum grande evento ou grupo de hóspedes. O

profissional do Hotel S trabalha no turno da manhã (7:00- 15:00), enquanto que

o do Hotel A cumpre o horário da tarde (15: 00- 23:00). A escala de dias de

folga dos dois entrevistados é rotativa, com direito a folgar um domingo por

mês.

Determinantes do Sucesso do Hotel

A qualidade do serviço prestado a cada hóspede é o segredo do sucesso

do Hotel A na visão do seu Recepcionista. No relato do profissional do Hotel S,

ganha ênfase o papel desempenhado pelo funcionário em cada prestação de

serviço:

-- Eu acredito que seja a valorização do funcionário. É principalmente
daí que sai a motivação para ele trabalhar. Pode ser o hotel mais lindo do
mundo, com todas as regalias, se o funcionário não está feliz, vai transparecer
isso ...(Recepcionista S)

25 Grande parte dos vôos internacionais chega ao aeroporto de Guarulhos no início do dia. Os
passageiros que desembarcam destes vôos apresentam-se ainda pela manhã para fazer o
registro de entrada (check in) nos hotéis da cidade. Durante os períodos de altas taxas de
ocupação, os hotéis não tem apartamentos prontos- arrumados para oferecer a estes
hóspedes antecipados. Nestes casos, a Recepção 'procede normalmente ao check in, guarda a
bagagem e tenta acomodar os hóspedes da melhor maneira enquanto aguardam a liberação,
por parte da Governança, dos apartamentos reservados. A espera da liberação dos
apartamentos deixa os hóspedes ansiosos e os recepcionistas sobrecarregados de solicitações.
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Principais Tarefas e Responsabilidades

Os entrevistados valorizaram as habilidades de relacionamento como

fundamental para o exercício da função. A profissional B acrescenta que além

de saber falar, o Recepcionista precisa saber ouvir, deixar o hóspede

desabafar. Para o Recepcionista A sua maior responsabilidade é antecipar-se

ao pedido do hóspede, satisfazendo-o antes mesmo de sua solicitação.

-- O essencial seria você saber o que está atrás do hóspede, o que ele
precisa, para poder satisfazer as suas necessidades sem que ele precise te
falar. Acho que isto é o que o hóspede espera, de qualquer lugar que ele seja.
(Recepcionista A)

O mais importante de trabalhar no Hotel

O relacionamento com seus colegas da. Recepção e da Governança,

aliado à possibilidade de conhecer pessoas do .setor e de ascender

profissionalmente é o fato que a profissional B mais valoriza, enquanto que o

Recepcionista A julga o contato com pessoas diferentes, independentemente da

relação destas com o seu crescimento profissional, o mais importante.

--Para mim o que vale é que tem um bom relacionamento, aqui em baixo
entre a gente na Recepção e com o pessoal lá de cima da
Governança. (Recepcionista A)

Imagem do Funcionário

O entrevistado B está há apenas 6 meses no hotel, esta é sua primeira

experiência no setor e ele não demostrou muita convicção sobre qual é a

imagem do funcionário do hotel e sente-se surpreendido pela opinião dos seus

amigos.

-- Tenho uma forte impressão que minha irmã tem orgulho de mim, ela é
uma agente de viagens e conhece o ramo. Com relação aos meus amigos,
acho engraçado, tenho a impressão que a hotelaria está meio na moda
atualmente, quando eu falo que estou em hotel todo mundo acha legal.
(Recepcionista A)
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Com mais tempo de casa, a Recepcionista B expressou com bastante

firmeza a maneira como seus amigos vêem o fato dela trabalhar em um hotel:

-- O máximo! A idéia de fora é você num luxuoso hotel cinco estrelas.
Meu namorado é comissário de bordo e sei que ele curte o fato de eu estar
aqui. Para ele é importante, eu não sou uma qualquer, não trabalho numa
espelunca. (Recepcionista B)

Convívio com Celebridades

A recepcionista B trabalha no andar destinado aos hóspedes VIP e está

em contato mais próximo e freqüente com os as celebridades que se hospedam

no hotel. Ela manifestou acima de tudo sua preocupação em conseguir

comportar-se adequadamente com cada um dos seus hóspedes famosos:

-- As pessoas famosas .. é engraçado ... elas chegam e você tem de
captar: se elas tiveram um dia estressado, você só tem de dar a chave e
acabou, não pode ficar cheio de milongas não. Se ela quer conversar, se gosta
de ser paparicada você percebe logo. (Recepcionista B)

A repercussão junto a familiares e amigos é o aspecto destacado pelo
entrevistado A.

-- Minha mãe adora quando eu conto quem eu vi, acho que ela curte
mais até do que eu que vejo aqui ao vivo e a cores. (Recepcionista A)

Assistente de Governança

o cargo existe apenas em grandes hotéis e está diretamente

subordinado à Governanta Executiva. O Assistente de Governança

supervisiona todo o Departamento (apartamentos, rouparia e áreas sociais) e

substitui a Governanta Executiva durante sua ausência no hotel. A escala de

folgas das Governantas nos hotéis executivos da cidade de São Paulo costuma

cair nos finais de semana (dias de menor taxa de ocupação dos apartamentos),

o Assistente de Governança sempre folga nos dias de semana. Assim sendo, o

Assistente comanda o departamento nos finais de semana.

Os Assistentes de Governança em geral são profissionais ainda jovens,
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que com o passar do tempo, tendem a assumir o cargo de Governantes

Executivo em hotéis menores e menos luxuosos, depois já com experiência no

cargo voltam a trabalhar nos grandes hotéis. Este percurso, tradicionalmente

percorrido pelos profissionais que fazem carreira em Governança, pode ser um

fator esclarecedor para a recusa do Hotel B em promover a sua Assistente de

Governança ao cargo de Governanta Executiva. Durante vários meses o cargo

de Governante Executivo ficou vago e o departamento ficou sendo

responsabilidade da Assistente que inclusive morou no hotel durante todo este

tempo. A equipe do Departamento acreditava que a Assistente seria a

sucessora natural, porém a opção dos recursos humanos da empresa foi o

recrutamento externo, selecionando um profissional do mercado.

Percepções sobre a Imagem da Empresa

A Assistente de Governança B valoriza as características próprias do seu

hotel, da sua unidade em relação aos demais da cadeia, e também as

referentes à cadeia hoteleira que comprou o hotel.

--Apesar de ser um hotel XX, este hotel já foi de tudo quanto é
companhia. Ele já mudou várias vezes de companhia mas o espírito continua o
mesmo. Nós passamos por muitas mudanças: gerência, marca, logotipo, tudo
que você puder imaginar. Mas trabalhar em uma companhia americana é : Puxa
eu trabalho na XX! Tem gente que fala que você é só um número lá dentro
porque só de hotéis são 1500. Mas não é bem assim! A própria companhia te
reconhece, eles sentam com você, fazem avaliações periódicas, te tratam
realmente como pessoa. (Assistente de Governança B)

o Hotel A precisa desenvolver seu potencial de crescimento, esta é a

visão do seu Assistente de Governança. Para este profissional a empresa ainda

deve chegar ao patamar, tem grande probabilidade de se tornar um dos

melhores hotéis da cidade. Ele acha que neste momento o seu hotel, em

relação aos outros da mesma categoria na cidade, destaca-se especialmente

pela personalização dos serviços que consegue oferecer por ser menor em

tamanho e número de unidades habitacionais.

O menor número de apartamentos permite ao Hotel A ter maior
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flexibilidade no seu funcionamento, uma grande vantagem em relação às

demais empresas do mercado, segundo o Assistente de Governança A .

-- Hotelaria tem de ser isso mesmo, a empresa tem de te dar
flexibilidade para resolver as situações no momento. Aqui no Hotel A, a gente
tem isso de bom. Para mim é um desafio muito grande porque tenho de me
virar e só depois e que vou perguntar para minha chefe. Tem de resolver a
situação com o hóspede naquele minuto, não dá para esperar, ficar
perguntando.... (Assistente de Governança A)

Determinantes do sucesso do Hotel

A entrevistada do Hotel B enfatiza, não o tratamento recebido pelos

hóspedes, mas sim o recebido pelos funcionários como o grande diferencial do

seu hotel. Esta maneira de lidar com os funcionários transmitindo segurança,

clareza de regras e reconhecimento repercute diretamente sobre o tratamento

recebido pelos hóspedes:

--o tratamento justo das pessoas é o que faz diferença. (Assistente de
Governança B)

A respeito das formas de reconhecimento do trabalho dos funcionários

manifestadas pela empresa ela ilustrou com um exemplo ocorrido em seu

departamento:

=Outro dia veio o nosso Gerente Geral aqui emaeixa" dizer para a gente
que o nosso Departamento de Governança aqui de São Paulo ficou em primeiro
lugar entre todos os hotéis da companhia. Elas- as camareiras- acharam o
máximo! (Assistente de Governança B)

A colaboração entre os diversos departamentos é a fórmula do sucesso

do hotel para o Assistente de Governança A. O profissional baseia esta

convicção em suas experiências anteriores em outros hotéis:

-Não adianta, se o pessoal da Recepção estiver a fim de aparecer e

26 A sala da Governanta Executiva localiza-se no subsolo do hotel, ao lado da lavanderia.
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monopolizar a atenção dos Gerentes, é a Governança que dança e no final é o
hóspede que recebe um tratamento inferior ao que poderia ter. Todos os
departamentos precisam estar de acordo, somando esforços, e é isto que
conseguiram fazer no Hotel A. (Assistente de Governança A)

Principais Tarefas e Responsabilidades

o treinamento, aliado a todas as tarefas e responsabilidades relativas a

gestão de pessoal, é o que a entrevistada B considera o mais importante na

sua função:

-- Se eu deixar de treinar o pessoal, deixar eles andarem sem direção ...
Meu trabalho é isso, direcionar o meu pessoal para o que eles devem fazer. Aí
o hotel anda sozinho,entra hóspedes, sai hóspedes... É um trabalho de RH
mesmo, não tem outro jeito ...(Assistente de Governança B)

Para o entrevistado A a equipe também requer a sua principal atenção.

Ele considera o mais importante de sua função conseguir obter a colaboração

total dos funcionários do seu departamento e também dos demais

departamentos que interagem com a Governança (Recepção, Reservas e

Room Service).

o mais importante de trabalhar neste hotel

Para o Assistente de Governança A o fator mais importante de trabalhar

nesta empresa é a oportunidade de crescimento. Ele já trabalhou em hotéis

maiores e acredita que o Hotel A, com menor número de apartamentos,

estrutura e organização mais flexíveis, possa propiciar um maior e mais rápido

crescimento para sua carreira. O enfoque da profissional do Hotel B, no

entanto, não é o futuro mas o presente, a oportunidade que ela tem hoje de

interagir com gente de todo o tipo.

-- A nossa equipe é formada por pessoas de todos os lugares do Brasil,
de todas a idades. Os nossos hóspedes são também muito variados, não existe
um perfil dos hóspedes do Hotel B, tem gente de todos os níveis sociais- gente
que vem a trabalho e só está hospedado aqui porque é a empresa que paga-,
milionários, gente que vem só para impressionar a namorada... É isso que me
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fascina, essa diversidade toda de pessoas que fazem parte do meu dia a dia.
(Assistente de Governança B)

Imagem do Funcionário

É significativa a diferença de vivência dos dois entrevistados. O

profissional do Hotel A diz encontrar bastante dificuldade em transmitir para sua

família e amigos o que é o seu trabalho e as características da empresa onde

trabalha:

--Eu não comento muito com meus familiares e amigos sobre meu
trabalho. Eles acham que hotel é uma empresa onde você bate cartão, realiza
tua tarefa e ponto final. Eles não tem uma visão do que realmente é o trabalho
efetuado dentro de um hotel. A maior parte das pessoas acha que é um serviço
doméstico qualquer. (Assistente de Governança A)

Já a entrevistada do hotel B que tem a maioria dos seus amigos e

familiares também trabalhando na hotelaria, diz que o hoteleiro é visto como

uma pessoa especial:

--As pessoas na rua falam:-- Onde você trabalha? Ai que lobby
maravilhoso! Trabalhar em um cinco estrelas é legal porque as pessoas falam
ai que lobby lindo e te acham uma estrela de cinema porque trabalha no Hotel
B. (Assistente de Governança B)

Convívio com Celebridades

o enfoque do entrevistado do Hotel A é a quebra do ritmo de trabalho

que a presença de um hóspede famoso traz para os membros da sua equipe.

Ele diferencia o entusiasmo dos demais funcionários da "sua quase indiferença

ao fato, transformando a celebridade em apenas mais um hóspede:

=Eu muitas vezes estou tão envolvido na operação que o Lulu Santos
vira apenas mais um hóspede. Mas as meninas (camareiras) não vêem
assim...para elas é sempre festa.(Assistente de Governança A)

A Assistente de Governança B lembra que quando começou a trabalhar
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no Hotel B o entusiasmo que a presença de cada hóspede famoso despertava

era maior do que atualmente:

--Quando começou o hotel, essa coisa toda deslumbrava um monte, a
gente saia correndo, ia ver.. Mas com o passar do tempo acaba sendo
freqüente, você acaba topando com estas pessoas no corredor, no elevador,
elas fazem parte do nosso dia a dia no hotel. (Assistente de Governança B)

Analista de Qualidade

Este profissional passou a fazer parte do quadro de funcionários dos

hotéis apenas recentemente, como parte da implantação da política de

qualidade e da obtenção dos certificados. O número de hotéis que obtiveram o

certificado de qualidade ISO em São Paulo é muito grande comparado com o

de cidades da Europa e dos Estados Unidos. Muitas cadeias internacionais

possuem apenas o certificado na unidade paulistana. Pode-se dizer que o

certificado de qualidade virou uma mania da hotelaria brasileira. E também o

Analista de Qualidade é um profissional típico das unidades brasileiras das

redes hoteleiras internacionais.

Nos dois hotéis, os entrevistados são as primeiras pessoas a ocupar este

cargo. Eles já trabalhavam no hotel em outras funções antes do cargo atual. O

Analista de Qualidade B trabalhava na discoteca do hotel como DJ. Segundo

seu depoimento, a mudança de área, função e horário de trabalho foi muito

grande e inesperada. Para a profissional do Hotel A, que já atuava há cinco

anos no departamento de Hospedagem (inicialmente em Reservas e depois

como encarregada por Receitas de Hospedagem) a nova função de Analista de

Qualidade foi equivalente a uma merecida e batalhada promoção em sua

carreira.

Os Analistas de Qualidade reportam-se diretamente ao Gerente Geral,

não possuem subordinados diretos e relacionam-se com todos os níveis

hierárquicos de todos os departamentos do hotel.
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Percepções sobre a Imagem da Empresa

Para a Analista de Qualidade A seu hotel está em uma fase nova. Após

a reforma, a atualização das instalações físicas e do produto, o hotel está

pronto para concorrer com igualdade de condições no segmento primeira linha

da cidade. Ela considera a criação do seu cargo uma conseqüência desta nova

fase, acredita também que será a qualidade do serviço que determinará a

permanência do hotel entre os melhores da cidade. A percepção do

profissional B está baseada principalmente no fato dele considerar a sua

empresa como a melhor de todas no mercado hoteleiro brasileiro:

-Um Rei, um príncipe quando vem ao Brasil vai querer ficar no melhor,
tem de ficar aqui. Os executivos impressionam as pessoas com as quais eles
vêm fazer negócio só pelo fato de estarem hospedados aqui, porque só o nome
da nossa rede já vai impressionar. (Analista de Qualidade B)

o Analista de Qualidade B, completa afirmando que a sua empresa, o

melhor hotel do Brasil, emprega os melhores profissionais do mercado

hoteleiro:

--Existe uma série de requisitos para você entrar como funcionário.
Quem sai do Hotel B arranja emprego em qualquer outro lugar. (Analista de
Qualidade B)

Determinantes do Sucesso do Hotel

A filosofia da rede é indicada com convicção pelo Analista de Qualidade

B como a única determinante do sucesso do hotel:

--Trate bem os associados, os funcionários, que eles tratarão bem os
clientes. Isso é o importante no hotel. Você pode confiar nos associados e
saber que, se você não estiver lá, o associado tomara a decisão. (Analista de
Qualidade B)

Para a profissional do Hotel A, no entanto, o determinante do sucesso
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vem dos indivíduos que ali trabalham:

--É o amor pela profissão que os funcionários deste hotel têm. As
pessoas são apaixonadas pelo que fazem. (Analista de Qualidade A)

Principais Tarefas e Responsabilidades

A Analista de Qualidade A considera a transmissão de informações a sua

principal tarefa, difundir as informações provenientes dos hóspedes, das

empresas concorrentes e de cada um dos departamentos da empresa. O

entrevistado do Hotel B também enfatiza a sua atuação como agente

disseminador de informações entre os diversos departamentos do hotel. Ele

definiu de maneira sucinta o que considera ser a sua principal tarefa:

--Falar, andar, falar. (Analista de Qualidade B)

Com relação à responsabilidade que cabe ao Analista de Qualidade, os

entrevistados salientam a dificuldade decorrente de ter responsabilidade sobre

a qualidade resultante do trabalho de todos os departamentos e de não ter

autoridade direta sobre nenhum funcionário.

--Como no meu caso eu dependo das pessoas e não sou o chefe delas,
eu tenho responsabilidade mas não tenho autoridade. Às vezes eu fico andando
com a prancheta de lá para cá, as pessoas acham que eu estou vendo quem
não trabalha, mas não é isso. (Analista de Qualidade B)

--As exigências são enormes ... Eu respondo diretamente para o Gerente
Geral, mas ninguém responde para mim. A resistência que eu enfrento é
enorme e vem de todas as partes exceto do meu chefe.(Analista de Qualidade
A)

O mais importante de trabalhar no hotel

Oportunidade de crescimento como profissional da hotelaria é
considerada o principal atrativo do Hotel A para a sua Analista de Qualidade:

--A coisa mais importante por eu estar aqui é isso: a oportunidade que eu
tenho de estar sempre aprendendo coisas novas e inclusive buscando, aqui
dentro eu tenho liberdade para isso. Eu não preciso esperar, posso ir atrás.
(Analista de Qualidade A)
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o Analista de Qualidade B, além de citar a perspectiva de crescimento,

valoriza o fato da empresa ter confiado em sua capacidade e oferecido uma

oportunidade. Conforme seu relato, o profissional B sente-se grato pela chance

que recebeu da empresa:

--A oportunidade de crescimento é a nível mundial. Eles passam uma
lista de vagas em todas as unidades do mundo. Se você tem o perfil ideal, você
vai... Pode parecer puxa-saquismo mas a empresa me deu tantas
oportunidades que a minha parcela de contribuição ainda é muito pequena.
Quando eu entrei aqui eu era um zero a esquerda, pode não parecer muita
coisa mas o que eles me deram, para mim, é muita coisa. (Analista de
Qualidade B)

Imagem do Funcionário

Para os dois entrevistados a maior parte das pessoas não percebe o

hotel como uma empresa e não faz idéia de quais as implicações de seu

funcionamento. A profissional A enfatiza que o funcionário do hotel sempre é

visto como uma pessoa que vive em um ambiente de perfeição e fantasia,

enquanto que o Analista de Qualidade B salienta que a imagem do próprio hotel

passa a ser referência para a imagem do funcionário:

--Puxa! Hotelaria! Que bonito! você vai conhecer pessoas famosas e vai
viajar. Foi isso que eu escutei quando falei que ia fazer hotelaria. As pessoas
ainda hoje não têm idéia de que na hotelaria existe a parte dos bastidores, que
é onde tudo acontece, para que no teatro, no hotel a coisa flua bem para o
hóspede. No geral tem sempre esta nuvem, essa coisa meio mágica, meio ilha
da fantasia, que as pessoas associam a gente só porque estamos aqui dentro.
(Analista de Qualidade A)

--Quando você fala que trabalha em hotelaria, as pessoas ficam meio
sem saber... Mas quando eu falo que trabalho no Hotel a, aí elas falam: --
Parabéns! Um hotel lindo! Elas falam sem nem conhecer, nem sabem o que
você faz lá dentro. Mas porque é um hotel bem conhecido e bem falado, todo
mundo cai de queixo. (Analista de Qualidade B)
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Convivência com Celebridades

Os entrevistados afirmaram que são tantos os artistas, políticos e

pessoas famosas que freqüentam o hotel que eles passam a fazer parte da

rotina dos funcionários.

--o pessoal já está acostumado, nem chega mais a quebrar o ritmo
quando vem alguma celebridade. (Analista de Qualidade A)

No entanto, ao continuar a conversa, os entrevistados deixam claro que

existem sempre exceções, celebridades que são de fato célebres o suficiente

para quebrar o ritmo de trabalho e empolgar do funcionário.

--Tem sempre a questão profissional, é trabalho, não posso ficar
olhando, pedindo autógrafo, tem uma contenção natural ...Mas às vezes você vê
uma personalidade que você gosta muito aí você tem de ir lá, dar uma
passadinha no lobby.... O Chico Buarque quando vem deixa todo o hotel com
clima mais leve, até nas reuniões operacionais a gente sente que o fato dele
estar hospedado na casa toma tudo mais gostoso.(Analista de Qualidade A)

O Analista de Qualidade B diz que o convívio com hóspedes famosos faz

parte da rotina do funcionário, ilustrou com várias situações vivenciadas por ele

próprio. Ele acrescenta que comentar com os amigos sobre o convívio com

celebridades no ambiente de trabalho pode ser interpretado como expressão

de sentimento de superioridade.

--Outro dia, eu puxando papo com um canadense comecei a falar dos
times de lá, ele também, conversa vai, vem ... Perguntei para ele: Você trabalha
com o que? Ele falou: Eu trabalho no Governo. Eu perguntei mas em que
função? Ele respondeu: eu sou o primeiro ministro ...! E daí se eu sair falando
isso por aí, vou passar por antipático. (Analista de Qualidade B)
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Governante Executivo

A Governanta deve cuidar das relações humanas, ser
compreensiva, ela deve ser o guia e o espelho onde os seus
subordinados possam ver uma conduta moral e séria não isenta
de simpatia e cordialidade e a quem eles possam recorrer em
qualquer momento, tanto por uma questão relacionada ao
trabalho como por problemas familiares e particulares.
(COLLADO, 1974, p. 41)

A profissão de Governante Executivo, assim como o seu Departamento

(Departamento de Andares- responsável pela limpeza e arrumação do quartos

e áreas sociais do hotel, lavanderia e rouparia), é tradicionalmente

considerada uma área de atuação feminina. A denominação para o cargo mais

utilizada no mercado é a de Governanta, já indicando a associação da

profissão ao sexo feminino.

Na literatura especializada encontramos várias descrições para a

profissão, todas elas enfatizam as características femininas que o cargo exige,

recorrendo freqüentemente a comparações entre o papel da Governanta e o da

mãe, filha, professora e amiga. Presente em todas estas metáforas está a

amabilidade como característica essencial e determinante. Collado (1974)

enfatiza a importância da amabilidade da governanta com hóspedes,

subordinados e superiores, esta profissional deve sentir satisfação em ser

amável com todos que a cercam. Encontramos também a metáfora da mãe

como recurso para esclarecer o papel da Governanta no depoimento da

Assistente de Governança do Hotel B:

-- Eu procuro estar sempre por perto, meio mãe, meio madrasta. É um
pessoal (fazendo referência à equipe do seu departamento) muito carente ..
(Governante Executivo A)

A entrevista da Governanta do Hotel A será a base para a análise desta

categoria profissional Durante a realização das entrevistas, o Hotel B estava

com o cargo vago. Desde a saída da Governanta, final de 1998, suas

responsabilidades e atribuições passaram para a Assistente de Governança.

Mesmo estando no Hotel desde seu processo de abertura e tendo
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acompanhado por quase dois anos o trabalho da antiga Governanta, a

Assistente de Governança não é considerada a substituta natural para o cargo.

O departamento de Recursos Humanos encontrava dificuldades para

recrutar um profissional para o cargo. Chegou a contatar e oferecer o cargo

diretamente para algumas profissionais de hotéis concorrentes. Durante este

processo, foi realizada uma reunião entre o Gerente Geral e as Camareiras, na

qual elas indicaram algumas das profissionais que julgavam adequadas para o

cargo. A profissional que recebeu mais indicações foi a Governanta do Hotel A.

A Governanta A citou em sua entrevista o convite que recentemente

havia recebido do departamento de Recursos Humanos do Hotel B. Sua

justificativa para recusá-lo baseou-se no fato de estar pouco tempo no emprego

atual e não ter terminado ainda o que pretendia desenvolver junto a sua equipe:

--Mesmo sem aceitar foi gratificante o reconhecimento de pessoas que já
trabalharam comigo em outros hotéis. Aqui, no Hotel A ainda não consegui
montar a equipe perfeita e não costumo largar um projeto pela metade.
(Governante Executivo A)

A entrevistada exerce a profissão há 20 anos, iniciou sua carreira na

Europa e depois transferiu-se para o mercado paulistano. Já tentou sair da

hotelaria duas vezes, mas após alguns meses de trabalho em outros setores,

ela optou pelo retorno à hotelaria.

--A ho tela ria, seu ritmo alucinante, suas tantas exigências, às vezes me
deixa desesperada. Desesperei! Sai. Não resisti. Voltei! Não consigo me
separar do trabalho em hotel. (Governante Executivo A)

Determinantes do Sucesso. do Hotel

--Respeitar a finalidade da hotelaria, ou seja, prestar o melhor serviço
para quem se aloja no estabelecimento, é o determinante principal do sucesso
do hotel .. (Governante Executivo A)

A entrevistada completa seu pensamento dizendo que esta finalidade

passa a ser também a finalidade do trabalho de todos dentro do hotel, desde o

rapaz que varre até o Gerente Geral.
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PrincipaisTarefas e Responsabilidades

o atendimento às solicitações dos hóspedes é considerado a sua

principal responsabilidade. A profissional enfatiza também o alto grau de

dependência de todos os membros de sua equipe.

Falando sobre os seus esforços para oferecer o melhor para o hóspede,

ela lamenta o fato de nem sempre conseguir atingir este objetivo:

--Você depende das pessoas e nem sempre elas estão preparadas à
altura. Não só por culpa delas, eu também me culpo muitas vezes. Você tem de
buscar uma solução, tentar fazer o máximo junto à sua equipe, criando um
ambiente descontraído e alegre. Normalmente eu tenho um bom retorno da
equipe.(Governante Executivo A)

Assim como outros entrevistados que ocupam cargos gerenciais, a

Governanta A acredita que seu desempenho profissional é medido

basicamente através do desempenho de sua equipe.

o mais importante de trabalhar neste hotel

A personalidade do Gerente Geral é apontada como um elemento que

exerce bastante força e interferência no seu trabalho. Para a entrevistada lidar

com o Gerente Geral, seu superior imediato, é um desafio diário:

--Ele é explosivo, chega e fala que está tudo uma porcaria! (Governante
Executivo A)

A Governanta A declara que este estilo direto e explosivo do Gerente

Geral propiciou o estabelecimento de um relacionamento aberto entre os dois

e, como conseqüência, diz sentir que ela e seu trabalho são reconhecidos pelo

seu superior e pela empresa como um todo:

--Eu senti que a minha pessoa aqui no hotel tem um certo peso, coisa
que em outros hotéis não tinha. (Governante Executivo A)
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Imagem do Funcionário

A entrevistada mostra que a imagem do funcionário de hotel pode sofrer

muitas variações, dependendo da experiência e do contato de cada pessoa

com a hotelaria. Fazendo referência ao seu início de carreira, a Governanta

comenta:

--Minha mãe sempre viu hotel como uma coisa grandiosa! Ela ficou muito
empolgada. Agora, alguns amigos, que não tinham conhecimento do que era a
hotelaria... Para eles hotelaria tinha uma outra conotação na época ..
(Governante Executivo A)

Comparando hoje com 20 anos atrás, a Governanta explica que nos dias

atuais um número maior de pessoas conhece o setor hoteleiro e o funcionário

do hotel passou a ser reconhecido como um profissional qualificado. Ela ainda

acrescenta que os mesmos amigos que desencorajaram a sua escolha

profissional, hoje consideram a hotelaria um ótimo setor para trabalhar:

---Hoje eles vivem dizendo :um dia ainda aprendo inglês e vou trabalhar
em hotel. A hotelaria chama a atenção. As pessoas pensam que hotelaria é
aquilo de vida ótima, escritório bonito, trabalho das 8 às 5, viagem no fim de
semana, rios de dinheiro, etc. E não é bem assim ... (Governante Executivo A)

Convívio com Celebridades

Para a Governanta o convívio com as celebridades que se hospedam no

hotel tem um impacto positivo sobre os funcionários:

-O funcionário se sente valorizado, o local de trabalho dele é digno de
receber uma pessoa famosa. Isso é muito importante porque ninguém quer
trabalhar em um lugar insignificante, sem expressão. (Governante Executivo A)

101



Gerente de Eventos

Em muitos hotéis de primeira linha o departamento de Eventos, além de

gerar aumento da receita para o departamento de Hospedagem, elevando a

taxa de ocupação das unidades habitacionais com as pernoites dos

participantes dos eventos, contrabalança com seus resultados o mau

desempenho do departamento de Alimentos e Bebidas".

O desempenho do departamento de Eventos depende muito da

colaboração de todos os demais departamentos do hotel. Os profissionais de

eventos apenas vendem produtos (festas, congressos, treinamentos e

exposições entre outros) que são produzidos pelos outros departamentos

(Alimentos e Bebidas é responsável pela elaboração dos coffee breaks,

almoços e jantares, a Recepção fornece informações e supervisiona o serviço

de manobristas, a Governança prepara os apartamentos, etc.)

Em algumas empresas o responsável por Eventos está subordinado ao

departamento de Alimentos e Bebida, no entanto, nos hotéis A e B o Gerente

de Eventos reponde diretamente ao Gerente Geral.

O Gerente de Eventos tende a direcionar sua carreira para a área de

Alimentos e Bebidas, desta forma uma possibilidade de promoção para este

profissional pode ser a gerência de Alimentos e Bebidas, como observou o

entrevistado A:

--Em eventos você não vê gerente velhinho, eu ficava preocupado como
é que eu vou fazer. Mas em A e B (Alimentos e Bebidas) tem, já que eu gosto
desta parte é por aí que vou precisar crescer. (Gerente de Eventos A)

Percepções sobre a Imagem da Empresa

Na entrevista do profissional A, o processo de reforma das instalações

físicas e atualização do conceito de serviço do hotel aparece como principal

determinante da posição de sua empresa no mercado. Ele também faz

referência ao tamanho do hotel como um de seus diferenciais, possibilitando

27 o departamento de Alimentos e Bebidas de um hotel de primeira linha tem muitos custos devido à
exigência de possuir um restaurante de categoria internacional (obrigatório apesar de pouco freqüentado
por hóspedes e passantes), funcionamento ininterrupto e manutenção constante dos equipamentos, sem
gerar vendas suficientes para cobri-los. Percebe-se nos hotéis de São Paulo muitos esforços do
Departamentos de Alimentos e Bebidas, oferecendo várias promoções e festivais gastronômicos, para
melhorar seu faturamento.
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assim que o hóspede receba um atendimento personalizado.

--Hoje o Hotel A está muito diferente depois da reforma. Ele sempre foi
considerado um hotel cinco estrelas dos mais simples e agora ele está sendo
visto e comentado no meio! A gente recebe visita de Gerentes Gerais de outros
hotéis. Ele não é um hotel muito grande, um hotel gigante onde o tratamento é
impessoal. (Gerente de Eventos A)

Ao comentar suas opções de carreira o Gerente de Eventos B, que

sempre trabalhou em hotéis primeira linha, evidencia a sua percepção do Hotel:

--Nós do Hotel B somos hoje um Fórmula Um. Essa sensação de estar
num Fórmula Um, dentro dos produtos 'the best' é gostosa. É buscar o melhor,
ser o melhor. (Gerente de Eventos B)

Determinantes do Sucesso do Hotel

o entrevistado B considera determinantes do sucesso de um hotel o

amor pela profissão, a valorização dos detalhes e a simpatia dos funcionários.

Ele comenta a importância dos funcionários para os serviços do hotel e para a

decorrente apreciação destes pelo cliente:

--Eu já vi hotéis caindo aos pedaços mas cheio de hóspedes. Por
quê?Porque os funcionários eram simpáticos. O mercado faz a seguinte
comparação: café quente com sorriso, é o ideal! Agora entre café morno com
um grande sorriso e café quentíssimo de cara amarrada fica muita gente na
dúvida. (Gerente de Eventos B)

Ao considerar especificamente os determinantes do sucesso do Hotel B

ele ainda destaca que:

--Existe uma série de pensamentos puros nesta companhia: nós temos
de tomar conta não de nossos hóspedes, mas de nossos funcionários para que
eles cuidem bem de nossos hóspedes. Então o foco não é mais o cliente,
porque nós temos o pessoal de frente que cuida deles. Eu tenho de dar todos
os requisitos e as condições para que eles (os funcionários da linha de frente)
atinjam estes objetivos de uma forma espontânea e feliz. Existe toda uma
campanha interna no sentido de passar esta cultura, esse cuidar de 'Ia tênue',
a conduta, não só física, corporal, como também interior. (Gerente de Eventos
B)
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Serviço também é o foco do profissional A quando comenta as razões de

sucesso de sua empresa. Ele valoriza a preparação dos funcionários para as

tarefas a serem cumpridas, o suporte que a área de qualidade presta a todos os

departamentos. Especificamente com relação ao sucesso da área de eventos

ele destaca a capacidade de planejar todos os detalhes de cada evento e de

oferecer flexibilidade para seus clientes. O Gerente de Eventos A acredita que o

pequeno porte do Hotel A seja o grande diferencial diante da concorrência.

Principais Tarefas e Responsabilidades

Para o Gerente de Eventos A sua responsabilidade principal é garantir

que o evento aconteça de acordo com todos os detalhes combinados com o

cliente no momento da venda. Ele considera fundamental estabelecer um bom

relacionamento com os outros departamentos do hotel, para desta forma poder

contar com a cooperação de todos os envolvidos na execução de cada evento.

Fazer de tudo para que não estoure uma situação crítica, é assim que o

profissional B define a sua principal responsabilidade. Ele comenta também a

importância de não deixar o desenvolvimento do evento ser interrompido por

problemas operacionais:

--o show não pode parar jamais! Tudo o que acontecer da porta aqui
para dentro não pode impedir o evento de ser bem desenvolvido, eu tenho de
garantir que o show continue da mesma maneira lá fora com o cliente. (Gerente
de Eventos B)

O mais importante de trabalhar no hotel

Cada um dos entrevistados valoriza aspectos diferentes. O profissional A

considera a ausência da rotina e o fato de seu emprego no hotel despertar

sempre o interesse e a atenção dos seus amigos o mais importante de estar

trabalhando na empresa.
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-- Você acaba sempre se destacando porque tem um trabalho
diferenciado, mesmo dentro do hotel tem muita gente que quer vir trabalhar aqui
em Eventos. Por quê? Pela diferença, é um evento que a gente está fazendo às
vezes com boi, às vezes com artista. Hoje eu estou com um ministro dando
palestra no meu salão. Entre seus amigos você sempre tem alguma coisa para
contar. (Gerente de Eventos A)

o Gerente de Eventos A comenta ainda que a opção pela hotelaria,

independentemente do hotel onde você exerce a profissão, oferece sempre um

lugar elegante como ambiente de trabalho.

--Nenhum hotel é feio, quer dizer tem hotel feio, mas você não vai
trabalhar nestes hotéis. (Gerente de Eventos A)

Já o entrevistado do Hotel B valoriza a oportunidade de trabalhar em

uma empresa que defende os valores profissionais que ele sempre buscou.

-- O meu dia a dia de trabalho. É defender essas coisas que acredito.
Estar, na verdade, buscando este caminho que eu acho que é a busca da
excelência do serviço. (Gerente de Eventos B)

o entrevistado B neste ponto da entrevista analisou a importância da sua

profissão. Ele identifica-se como sendo um hoteleiro. Hoteleiros são

considerados pelo Gerente de Eventos B aqueles profissionais que tem

formação específica na área. Realça os aspectos que caracterizam esta

categoria profissional, diferenciando-a inclusive da formada pelos donos de

hotéis.

--São duas coisas bem distintas, uma coisa é ser dono de hotel, outra
coisa é ser hoteleiro! Do mesmo jeito que o médico tem o seu código de honra,
o hoteleiro quando se forma tem um compromisso muito grande com o
atendimento, com a satisfação do cliente. (Gerente de Eventos B)

Notamos ainda que, de maneira similar aos Chefes de Cozinha Executivo

entrevistados, o Gerente de Eventos B recorre a comparações com outras

profissões como um recurso para legitimar a sua profissão. Lembramos que a

Hotelaria, assim como a Gastronomia, são áreas profissionais reconhecidas

apenas recentemente quando comparadas às áreas profissionais tradicionais
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,
tais como Medicina, Engenharia e Direito.

A similaridade com as declarações dos Chefes de Cozinha Executivo

também existe em outro ponto do discurso do entrevistado B. Este profissional

valoriza a repercussão do seu trabalho na vida das pessoas:

--É muito sério, você está 'taking care'- cuidando - de alguém. Na medida
que eu puder fazer com que a sua estadia seja agradável, eu contribui para um
ser humano ser um pouco mais feliz. (Gerente de Eventos B)

Imagem do Funcionário

Percebe-se que o entrevistado B ressente o não reconhecimento da
profissão como uma atividade especializada que exige amplos conhecimentos e
habilidades:

--A hotelaria é um universo ainda, para quem está de fora, de mistério.
Não existe uma definição na mente das pessoas. Pelo contrário nós temos a
nossa definição porque existe uma diferenciação muito grande entre o gerente
de hotel e zelador. (Gerente de Eventos B)

o Gerente de Eventos A afirma que além do fato de trabalhar em um

hotel cinco estrelas, a sua área de atuação também é determinante da imagem

que as pessoas de seu círculo social formam ao seu respeito:

--Então cada vez que eu falo que estou em um hotel cinco estrelas,
principalmente na área de eventos, as pessoas acham muito interessante,
querem saber mais a respeito. De repente numa festa você vira o centro das
atenções. Você tem um trabalho interessante e acaba se destacando no meio
das pessoas que têm trabalhos mais burocráticos. (Gerente de Eventos A)

Fazendo contraposição ao conceito favorável que a sua profissão possui

junto a amigos e conhecidos, está a dificuldade de aceitação encontrada junto a

seus familiares quando fez a opção pela carreira:

--Agora eles estão aceitando ...Pelo resultado que eu obtive diminui a
cobrança. Depois de sete anos, minha mãe tem até orgulho da minha
profissão. No começo todo mundo ficou em cima, votando contra a minha
profissão. (Gerente de Eventos A)
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A família do profissional B, no entanto, sempre foi a favor da sua escolha.

Ele lembra que entre a sua profissão e a de seu pai, que é diplomata, existem

muitos pontos em comum: não ter muita raiz em nenhum lugar, estar habituado

às muitas viagens e mudanças e mesmo a freqüentar ambientes hoteleiros.

Convívio com Celebridades

Os dois profissionais interpretam a presença de pessoas famosas nos

hotéis de duas maneiras diferentes. O profissional A considera a oportunidade

de conviver com celebridades uma importante vantagem que a hotelaria oferece

aos seus funcionários.

-- Todo dia você vem para o mesmo lugar mas aqui você sempre tem
chance de estar fazendo coisas especiais e até mesmo atendendo pessoas
especiais. Eu sou apaixonado por cinema e tive a sorte de estar no hotel
quando veio o Pedro A Imodovar, eu nem fazia parte da imprensa mas tive a
oportunidade de fazer uma pergunta... e ainda tirei foto. Ê uma oportunidade
que a hotelaria te dá! (Gerente de Eventos A)

Ele comenta o impacto deste convívio também sobre a sua imagem com

seus amigos:

--Eu comentei com um amigo sobre uma jogada. Ele me perguntou se eu
tinha visto o jogo. Eu não! Eu conversei com o próprio jogador aqui no elevador.
(Gerente de Eventos A)

Para o Gerente de Eventos B o hóspede famoso gera cuidados

especiais que podem tornar o seu trabalho ainda mais complexo. Acrescenta

que todos que freqüentam o seu hotel são pessoas diferenciadas e sendo

assim fica difícil perceber quem é o hóspede mais famoso.

--Muitas vezes você tem um Presidente em uma mesa e um pop star na
mesa ao lado. Quem é mais famoso. O maior problema são os novos ricos, que
acham que podem tudo, não tem berço e nem sabe o que exigir. (Gerente de
Eventos B)
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Gerente de Marketing

o departamento de Marketing presta suporte aos departamentos

operacionais (Alimentos e Bebidas, Hospedagem e Eventos). É um

departamento novo na estrutura dos hotéis, sucessor da denominada área

comercial ou de vendas.

O horário de trabalho no departamento de Marketing costuma ser o

comercial, considerado pelos funcionários de outros departamentos do hotel

uma grande vantagem e um grande atrativo. A Gerente de Marketing do Hotel

A é a única do seu departamento a comparecer nos finais de semana ao hotel,

ela é escalada uma vez a cada dois meses para ser Gerente de Plantão. Não

obstante a obrigatoriedade destes plantões, ela enfatiza que o seu

departamento é o único a oferecer a possibilidade do funcionário de hotel ter

horários de trabalho iguais aos da maior parte da população:

-- Aqui você tem chance de ter vida pessoal, você tem alguns horários
que você sabe que serão teus, sábados, domingos, etc. (Gerente de Marketing
A)

A formação profissional específica na área de hotelaria é pouco comum

entre os gerentes de Marketing dos hotéis da cidade de São Paulo. Em geral

são pessoas que estudaram Comunicação, Publicidade, Administração de

Empresas ou ainda Comércio Exterior. O conhecimento específico da área

hoteleira é adquirido no próprio exercício da profissão.

É interessante notar que os dois profissionais trabalharam juntos

anteriormente no departamento de Marketing de um tradicional e renomado

hotel executivo da cidade. Esta experiência compartilhada pode ser uma das

explicações para algumas semelhanças entre o conteúdo das duas entrevistas.

Percepções sobre a Imagem da Empresa

A profissional A enfatizou ao longo de sua entrevista a importância da

empresa ser uma multinacional e da recente reforma das instalações físicas

que permitiram ao seu hotel a disputa pela posição do melhor do mercado. Já o
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entrevistado B demonstrou que acredita trabalhar no melhor hotel da cidade

usando outros argumentos:

-- ... Ele é mais bonito que os outros? Eu acho que sim! Ele é o maior de
São Paulo hoje em dia? Ele é! O serviço que se entrega aqui é super
personalizado o que até parece um antagonismo pelo tamanho do hotel, mas a
gente tem de fazer o máximo para a pessoa se sentir em casa. E uma das
coisas que eu gosto daqui é a presença de muitos jovens trabalhando aqui
dentro, isso é um grande diferencial ... (Gerente de Marketing B)

Determinantes do Sucesso do Hotel

o sucesso do hotel é resultante do serviço prestado nas declarações dos

dois entrevistados:

-- Hoje o diferencial é serviço, ou seja, a estrutura física é básico. Um
executivo que fica num cinco estrelas sabe tudo o que vai encontrar. O que ele
não sabe é o serviço que vai encontrar. O serviço personalizado nem todo hotel
tem ... (Gerente de Marketing A)

-- Acima de tudo bom serviço! Esse é o nosso ponto. O serviço é o
grande diferencial hoje em dia e vai ser cada vez mais. (Gerente de Marketing
B)

Principais Tarefas e Responsabilidades

A Gerente de Marketing A considera o conhecimento do mercado fator

essencial para o bom desempenho da sua função, destacando também a

importância de manter os demais integrantes de sua equipe nesta condição.

--Fui contratada porque conhecia o mercado. É preciso ter conhecimento
do mercado, de clientes, bons relacionamentos ... É para isto que eu tenho de
estar direcionado a minha equipe. (Gerente de Marketing A)

Conhecer o cliente também é indicado como uma das responsabilidades

principais da função para o profissional S, porém seus argumentos são

diferentes:
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--A mais importante de todas, com certeza, é o marketing de
relacionamento com os clientes. Conhecer para que eu possa superar as suas
expectativas. Pode ser levar um bombom, convidar para um evento, ou colocar
uns coelhos no lobby perto da Páscoa. (Gerente de Marketing B)

o mais importante de trabalhar no Hotel

Autonomia para a realização do trabalho é o aspecto mais valorizado

pelos entrevistados.

--É muito importante saber que a decisão a ser tomada vai ter aceitação,
a segurança de poder estar fechando o negócio e ninguém vai querer saber o
que fiz e porquê fiz. (Gerente de Marketing B)

--Autonomia para as decisões tomadas, confiança de poder estar
prestando um bom trabalho porque existe autonomia para isso. (Gerente de
Marketing A)

Imagem do Funcionário

Os profissionais dos dois hotéis expressam opiniões semelhantes

também sobre a imagem que acreditam estar associada ao funcionário do hotel:

-- Na verdade, quem não trabalha em hotel cria uma expectativa
diferente do que realmente é, cria ilusões do ramo. As pessoas falam: -- Que
gostoso trabalhar em hotel cinco estrelas, ver muitas pessoas diferentes ... Mas
existe um lado muito difícil, principalmente na área comercial que as pessoas
esquecem, a pressão por resultados, a concorrência ... (Gerente de Marketing A)

-- o' que eu vejo das pessoas quando falo que trabalho no hotel é: Nossa
que gostoso, que bacana, ter contato com pessoas famosas ... (Gerente de
Marketing B)

Convívio com Celebridades

O convívio com celebridades é um dos elementos que formam a imagem

do hoteleiro junto aos amigos e familiares de acordo com a declaração

supracitada do entrevistado B.

A Gerente de Marketing A fala da dificuldade imposta pela necessidade

de agir naturalmente e o seu impulso natural:
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-- Você tem de ser natural, fazer um bom trabalho e pronto. É claro que é
gostoso ... mas você tem de segurar um pouco o lado emocional, a vontade de
ser tiete. (Gerente de Marketing A)

Além deste aspecto, a presença de celebridades interfere diretamente

no desempenho do marketing do hotel. Os entrevistados consideram que

receber uma pessoa famosa valoriza a imagem da empresa e a entrevistada A

lembra que:

--Eu fico nos bastidores fazendo negócios para que o hotel receba estas
pessoas famosas.(Gerente de Marketing B)

Gerente de Recepção

The front desk is the nerve center of a hotel property. (BAROI,
1996, p.115)

Considerada também a vitrina do hotel, a Recepção é responsável pela

primeira imagem que o serviço hoteleiro transmite ao hóspede. O setor recebe

e distribui um grande número de informações, referentes aos hóspedes, ao

funcionamento do hotel e aos serviços da cidade. Além das funções

relacionadas diretamente à comunicação, o registro dos hóspedes (check in) e

o fechamento das contas (check out) são as procedimentos principais da equipe

de Recepção.

Suas operações são quase todas informatizadas, as técnicas e

procedimentos tradicionais não são mais utilizadas nos hotéis de primeira

linha.28 Desta forma, o treinamento necessário para tornar o recepcionista apto

à função ficou muito rápido e simples.

A Recepção normalmente emprega profissionais jovens, grande parte é

28 As técnicas e procedimentos tradicionais do trabalho executado pela Recepção incluem a
utilização do Sistema Rack que através de fichas coloridas identificava o status de cada
apartamento (ocupado, disponível, reservado, em manutenção, sob cuidados da Governança).
Operar o Sistema Rack é mais complexo e requer mais treinamento do que os atuais sistemas
informatizados.
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formada por estagiários dos cursos universitários de Hotelaria e Turismo. O

principal requisito é o conhecimento de idiomas estrangeiros. Muitos dos

Recepcionistas dos hotéis de primeira linha de São Paulo estão debutando no

mercado de trabalho, seja como estagiários ou como funcionários, com vínculo

empregatício. Bardi (1996) recomenda a Recepção como uma das portas de
••

entrada adequadas para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso na

hotelaria.

Além desta especificidade de lidar com debutantes profissionais, o

Gerente de Recepção encontra ainda dois outros fatores que caracterizam a

rotina do setor: a alta rotatividade e os baixos índices de satisfação do

funcionários.

A rotatividade de funcionários na Recepção é alta quando comparada

aos outros departamentos dos hotéis. De acordo com declaração do Gerente de

Recursos Humanos do Hotel A, a Recepção apresenta a maior freqüência de

troca de funcionários de todo o hotel, sendo a maior parte decorrente do pedido

de demissão dos próprios funcionários.

No Hotel B não conseguimos obter informações referentes à rotatividade

dos funcionários, no entanto, nos foi fornecido o resultado da pesquisa

semestral de satisfação dos funcionários na empresa. O nível de satisfação dos

Recepcionistas é baixo, o mais baixo do hotel. Segundo a análise elaborada

pelo departamento de Recursos Humanos o nível de satisfação reflete a alta

expectativa inicial dos Recepcionistas com a função e a posterior decepção

com o quotidiano do setor.

Além de seu relacionamento com os membros da sua equipe direta, o

Gerente de Recepção trabalha em contato direto com a Governança e o setor

de Reservas. As disputas e intrigas entre Recepção e Governança são

freqüentes, em parte devido a características de personalidade muito diferentes

entre o pessoal que atua na linha de frente (Recepção) e os funcionários que

trabalham nos bastidores (Governança).
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Determinantes do sucesso do hotel

Expressando-se de maneiras diferentes, os dois entrevistados enfatizam

o papel dos funcionários como principal determinante do sucesso do hotel.

--Ter uma equipe bem treinada para atender sempre bem o cliente.
Saber selecionar os funcionários certos para cada função. (Gerente Recepção
A)

--É o conjunto, varias coisas que vão desde o servente de limpeza até o
Diretor Geral. É preciso a satisfação de todos os envolvidos para as coisas
funcionarem bem. (Gerente de Recepção B)

Provavelmente essa preocupação da Gerente de Recepção B com a

satisfação dos funcionários reflete os resultados (não satisfatórios) obtidos pela

pesquisa do departamento de Recursos Humanos para medir os níveis de

satisfação dos funcionários de cada departamento.

Principa."istarefas e responsabilidades

o foco dos dois profissionais entrevistados para este tema é diferente. O

Gerente de Recepção A, parte do hóspede para definir suas principais tarefas e

responsabilidades, enquanto que a profissional B tem como ponto de partida os

membros da sua equipe.

=O principal mesmo é o atendimento, adivinhar o que o hóspede deseja.
(Gerente Recepção A)

--A minha maior responsabilidade na verdade é cuidar do meu pessoal,
cuidar do meu "staff'. (Gerente de Recepção B)

Percebemos na postura da entrevistada B o mesmo direcionamento

observado nas entrevistas de outros profissionais do Hotel B, predominando a

idéia de que cuidando dos funcionários estes cuidarão dos clientes.
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o mais importante de trabalhar no hotel.

Conforme os depoimentos, diversos fatores foram valorizados com maior

ou menor ênfase ao longo da carreira dos dois entrevistados. Ambos

identificaram o glamour e luxo do ambiente de trabalho como os elementos

mais valorizados em seus inícios de carreira.

Hoje o profissional A valoriza também vantagens práticas do seu

emprego, como exemplo ele cita o programa de tarifas reduzidas para o

funcionário que hospeda-se em outro hotel da mesma rede. Já a Gerente de

Recepção B lembra que o glamour que o hotel oferece nem sempre é retribuído

pelos seus hóspedes.

--Quando você inicia tem aquela fantasia, depois de uma certa
experiência você vai amadurecendo, mas não deixa de ser fascinante. Agora eu
penso também que o hotel me propicia algumas vantagens, como ficar em NY
em um hotel da rede usufruindo da tarifa especial para funcionários. (Gerente
de Recepção A).

-- De início creio que o glamour foi o que me atraiu. O Hotel B é
glamouroso e isto ainda pesa para mim, mas infelizmente não são todos os
hóspedes que são educados ou glamourosos. (Gerente de Recepção B)

o profissional A também comenta o perfil dos hóspedes como um dos

elementos relevantes do seu trabalho:

-Eu gosto mesmo é de hóspede executivo. Não quero mais trabalhar
com turista, pessoal de férias que não sabe o que quer. (Gerente de Recepção
A)

Imagem do funcionário

Para a entrevistada B o fato de trabalhar em um hotel de primeira linha

associa à imagem do funcionário os atributos do próprio hotel tais como luxo,

requinte e elegância. No entanto, ela lembra que- se hoje seus amigos,

familiares e conhecidos, a vêem como uma pessoa luxuosa, requintada e

elegante, no início sua opção pela carreira hoteleira causou desaprovação e
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espanto:

--Quando optei pela hotelaria chamou a atenção de muita gente: puxa
precisa estudo para isso! (Gerente de Recepção B)

A ausência de distinção entre hospedar-se e trabalhar em hotel na

concepção de seus amigos é o aspecto salientado no relato do profissional A .

--Todo mundo pensa que a gente ganha muito bem, fica hospedado no
quarto do hotel e come maravilhas no restaurante do hotel. (Gerente de
Recepção A)

Convívio com celebridades

Para o entrevistado A, a Recepção oferece a importante oportunidade de

ver e conversar com celebridades. Comentários sobre o assunto com amigos

e conhecidos são vistos com reserva pelo Gerente de Recepção A .

-- Você tem chance de conhecer grandes personalidades. Eu mesmo já
fiz o check in do Presidente FHG. Mas não fico contando que vi fulano ...Guardo
para mim estes meus contatos com gente famosa. (Gerente de Recepção A)

A Gerente de Recepção B ressalva que todo o trabalho e cuidados

extras que a celebridade requer são sempre executados com prazer.

-- Na maioria das vezes, as celebridades não são os problemas, mas a
comitiva que os acompanha.( ...) Olha que é muito gostoso lidar com isso ...
Saber que escolheram o teu hotel ...(Gerente de Recepção B)
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Chefe de Cozinha Executivo

The Chef is not an employee in the common meaning of the
word, but a practioner, an artist, a fabricator. (ARON, 1975, p.37)

Cozinhar é um trabalho de concepção que se transforma por uma

sensibilidade especial para se chegar a um prato ideal (declaração de Laurent

Suaudeau- Chefe proprietário de um restaurante da cidade de São Paulo). No

entanto, o desempenho do Chefe de Cozinha Executivo de um grande hotel

depende muito do seu relacionamento com cozinheiros, garçons, lavadores de

prato, gerentes de outros departamentos e fornecedores de matéria-prima.

O entrevistado A comanda uma equipe de 18 pessoas, enquanto que o

profissional do Hotel B tem sob sua responsabilidade 50 funcionários. A

diferença entre o número de profissionais que compõe a cozinha dos dois

hotéis reflete tanto a quantidade de pontos de venda (restaurantes,

lanchonetes, salão de banquetes e bares), como o número de couverts de cada

ponto de venda (clientes atendidos por refeição). Nota-se ainda que a opção

pela terceirização de algumas tarefas (principalmente relacionadas à legumaria

e confeitaria) reduziu significativamente o número de profissionais necessários

na cozinha do Hotel A.

Nas duas empresas os funcionários trabalham em dois turnos principais

(almoço e jantar). Existe também um terceiro turno (período noturno) com

pouco movimento e número restrito de funcionários que atendem apenas o

Room Service, pedidos extraordinários e café da manhã.

Tanto o profissional A quanto o B, possuem experiência profissional

diversificada, com atuações em restaurantes, escolas de culinária, clubes e

outras cozinhas não hoteleiras. O Chefe Executivo A é ex-aluno do curso de

Chefe de Cozinha do Senac- SP onde também já foi professor, enquanto que o

profissional do Hotel B estudou gastronomia na França.

Concordam os dois entrevistados ao classificar a cozinha hoteleira como

a mais administrativa de todas. Existe possibilidade de desenvolver a arte da

culinária no hotel, porém a complexidade imposta pelo grande número de

pontos de venda e pela estrutura de custos e controles das grandes redes
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hoteleiras tendem a enfatizar as habilidades gerenciais (gestão de estoques,

planejamento, apuração de custos, relacionamento com a equipe, etc.) do

Chefe de Cozinha Executivo

Há 9 anos o Chefe Executivo A comanda a cozinha da empresa, é um

dos profissionais com mais tempo de casa e acompanhou todas as mudanças e

reformas do hotel. Aproveitando um espaço não utilizado da área externa das

instalações do seu setor ele criou e cuida pessoalmente de uma horta. Em uma

das visitas ele comentou que o objetivo principal da horta não é abastecer a

cozinha de temperos e ervas aromáticas mas ter disponível plantas medicinais

para socorrer hóspedes e funcionários.

O restaurante principal do Hotel A mudou de nome, decoração e

cardápio. Estas modificações foram executadas sob o comando do novo

Gerente de Alimentos e Bebidas, superior hierárquico direto do Chefe

Executivo. Todas as instalações do setor foram reformadas e atualizadas com

exceção da cozinha central que abastece todos os pontos de venda de

Alimentos e Bebidas, inclusive banquetes e recepções. Este ponto foi motivo de

vários comentários do Chefe, ressentido com a opção da administração de

deixar a cozinha para a última fase da reforma.

Completando 18 meses de empresa na época em que as entrevistas

foram realizadas, o Chefe B foi contratado assim que o hotel passou a ser

controlado pelo nova cadeia. O Chefe B é expatriado da França e as

repercussões desta condição (dificuldades de adaptação a novos hábitos

culinários e culturais na vida profissional e também familiar) foram citadas ao

longo de toda a sua entrevista, ainda que esteja no Brasil pela terceira vez.

Percepções sobre a Imagem da Empresa

Nota-se nos entrevistados, além do orgulho de trabalhar em um hotel de

primeira linha, o orgulho de exercer a profissão de Chefe de Cozinha Executivo.

É importante trabalhar em um renomado hotel de cadeia internacional, mas ser

reconhecido como um bom profissional da gastronomia é o aspecto mais

valorizado pelos dois entrevistados. i ~~:'
O hotel como uma opção de carreira é atrativo, uma vez que o número: " .
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de postos de trabalho e de pontos de venda permite uma ascensão profissional

mais rápida do que em restaurantes ou clubes fora da indústria hoteleira ..

---Quem escolher trabalhar em um hotel pode crescer mais rápido do que
quem for trabalhar em um restaurante. O restaurante oferece menos
oportunidade de crescimento, só tem lugar para um bom cozinheiro. O hotel
tem campo para mais de um bom cozinheiro e pode-se fazer carreira dentro
sempre da mesma empresa. (Chefe de Cozinha Executivo B)

Ao analisar a questão, Fine (1996) acrescenta que mesmo permitindo

menor autonomia culinária (restritas oportunidades de pesquisa de novos

ingredientes e criação de novos pratos) do que um restaurante independente, o

hotel paga melhor e estimula o desenvolvimento das habilidades gerenciais do

cozinheiro.

Principais Tarefas e Responsabilidades

Entre todas as tarefas e responsabilidades necessárias ao exercício da

função, as respostas enfatizaram a importância do relacionamento com a

equipe.

--O Chefe vai brilhar quando a sua equipe estiver brilhando. A equipe
precisa estar em sintonia com ele e também em sintonia interna, entre todos os
membros da cozinha. Até mesmo o pessoal de sala, Garçons e Maitres, que
não respondem direto para o Chefe, precisam estar em sintonia, ter um bom
relacionamento com a gente da cozinha para que o cliente possa receber a
melhor comida com o melhor serviço. (Chefe de Cozinha Executivo A)

-- A motivação da equipe ...lsto é a coisa mais importante, conseguir fazer
um grupo de muitas pessoas boas: um bom Cozinheiro quente, um bom
Confeiteiro, todos com características diferentes. O segredo de poder estar aqui
falando com você e o trabalho estar sendo feito. O trabalho da equipe é
prioritário para o funcionamento de um hotel. (Chefe de Cozinha Executivo B)

Formar uma boa equipe e estabelecer com ela um relacionamento

adequado é visto como um dos grandes desafios da profissão:
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--Conseguir isso ...Conseguir isso é muito bom porque é muita dor de
cabeça; dá muito trabalho fazer uma equipe, mas quando ela anda é muito
gostoso. (Chefe de Cozinha Executivo B)

Imagem do Funcionário

A recente valorização da profissão que elevou a categoria à condição de

uma quase celebridade foi comentada pelos dois profissionais:

--A profissão de cozinheiro hoje é muito boa, tudo mudou. Hoje a pessoa
que opta pela profissão vai se desenvolver de uma maneira mais nobre. (Chefe
de Cozinha Executivo B)

--Se você procura valorizar a profissão e ser digno dela, as outras
pessoas também vão ver isto. Você tem de fazê-Ias enxergar o que é a culinária
e quem são as pessoas dignas de exercer esta profissão. (Chefe de Cozinha
Executivo A)

o charme atribuído à atividade nos últimos anos incentivou a procura

por cursos de gastronomia. A profissão passa a atrair um novo tipo de

candidato, com maior nível educacional e cultural. Tal fato é confirmado pelas

informações fornecidas pelas escolas de gastronomia do Senac-SP. O nível

educacional dos alunos tem crescido continuamente nos últimos anos. Apesar

de ser exigida apenas o 10 grau completo, a maior parte dos alunos possui o 20

grau completo ou mesmo formação universitária em outras áreas. Esta

tendência levou o Senac a oferecer o Curso Superior em Gastronomia que terá

início em 2001.

Sobre a atual grande procura pelos cursos de formação na área, os

entrevistados dos Hotéis A e B lembram que o cargo de Chefe de Cozinha

Executivo de um hotel de primeira linha requer do candidato muitos anos de

dedicação e trabalho como membro da equipe.

--Muitos dos candidatos ao glamour, principalmente os filhos da classe
média brasileira que estão acostumados a ter empregada em casa, quebram a
cara quando vêem que têm de ralar a barriga atrás da pia também. (Chefe de
Cozinha Executivo A)

Uma última observação sobre os depoimentos coletados refere-se a
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utilização de analogias com outras profissões.

--A gente levanta o cliente. Os médicos curam, a gente impede que as
pessoas fiquem doentes. (Chefe de Cozinha Executivo A) .

=Eu nunca carrego a equipe comigo, eu sempre formo uma nova. O
Chefe na realidade tem de ser um professor. A imagem do Chefe é dos alunos
que você forma e que também tornam-se Chefes. (Chefe de Cozinha Executivo
B)

-- Para mostrar o que é a profissão eu cito o filme A Festa de Babette,
um artista nunca é pobre. (Chefe de Cozinha Executivo B)

Diante desta mesma constatação ao entrevistar cozinheiros americanos,

Fine (1996)29 pondera que as analogias seriam um recurso dos entrevistados

para justificar e legitimar a profissão. A grande variedade de profissões usadas

como comparação seriam reflexo da grande diversidade de habilidades que o

trabalho da cozinha exige.

DIRETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Hospedagem e Alimentos e Bebidas são considerados os

departamentos mais importantes do hotel. Esta importância nem sempre está

associada à sua capacidade de gerar receitas para o hotel, uma vez que o

Departamento de Alimentos e Bebidas possui uma estrutura de custos bastante

pesada e tem como desafio permanente conseguir receitas diretas maiores do

que suas despesas. Independentemente de sua contribuição direta para os

resultados financeiros da empresa, o departamento de Alimentos e Bebidas é

responsável pela personalidade do hotel, caracterizando-o através do conceito

de cada restaurante, bar e cardápio.

29 Realizando uma pesquisa com esta categoria profissional, Fine (1996) entrevistou todos os
cozinheiros de quatro restaurantes. Seus entrevistados fizeram analogias entre cozinheiro e as
profissões de artista, açougueiro, carpinteiro, cientista, comprador, contador, diretor de
Recursos Humanos, encanador, filósofo, psicanalista e psicólogo.
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o departamento de Alimentos e Bebidas encarrega-se das compras de

matéria prima, do processo de preparação dos alimentos, dos serviços de sala-

atendimento, elaboração e planejamento dos cardápios, além das funções

administrativas referentes à apuração de custos, escalas de trabalho, etc.

Os conhecimentos necessários para o exercício do cargo de Gerente de

Alimentos e Bebidas são amplos, abordando desde técnicas de

armazenamento e manutenção de alimentos, cálculos de custo de itens do

cardápio, até métodos de divulgação dos diferentes pontos de vendas do

departamento (festivais gastronômicos e programas de intercâmbios de chefes

de cozinha entre outros).

A formação profissional dos dois entrevistados inclui o curso superior em

Hotelaria. A análise da trajetória de cada um deles no setor nos permite

identificar que a carreira em Alimentos e Bebidas passou por várias fases e que

ocuparam outros níveis hierárquicos antes da posição atual.

A nomenclatura adotada recentemente nos hotéis de primeira linha

Diretor de Alimentos e Bebidas, e não mais Gerente de Alimentos e Bebidas,

está associada ao fato do cargo ser considerado o ápice da carreira hoteleira,

chegando mesmo a ser reconhecido como um cargo que exige conhecimentos

específicos maiores do que o do Gerente Geral de Hotel. O crescimento

profissional de um Diretor de Alimentos e Bebidas geralmente requer uma

transferência de empresa, para um hotel com mais pontos de venda ou maior

receita de Alimentos e Bebidas, ou a transferência para um escritório

administrativo responsável pela supervisão e planejamento geral de Alimentos e

Bebidas de todos os hotéis de uma rede (América Latina, Europa, Oriente, etc) .

Percepções sobre a Imagem da Empresa

O entrevistado do Hotel B enfatiza que o diferencial do seu hotel diante

dos demais concorrentes é a sua capacidade de despertar o orgulho dos

funcionários em relação ao local de trabalho. A percepção do profissional A

sobre a imagem da empresa tem como elemento predominante sua atuação e

presença em diversos lugares do mundo. O Hotel A pertence a uma das

maiores redes hoteleiras do mundo. Apesar de ainda concentrar boa parte de
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seus negócios nos Estados Unidos, país de origem do grupo, a rede A opera

hotéis em quase todos os países do mundo.

-- Este hotel consegue criar um conceito para os associados sentirem
orgulho de trabalhar aqui. Isso o diferencia em muito do mercado, mesmo fora
da área da hotelaria. (Diretor de Alimentos e Bebidas B)

-- É uma Companhia Grande, multinacional, representada em todas as
partes do mundo, com 2.600 hotéis. Esse hotel é um grão de areia, mas este
grão de areia movimenta 2.600 hotéis que fazem parte da rede. (Diretor de
Alimentos e Bebidas A)

Determinantes do Sucesso do hotel

A importância do funcionário é enfatizada ao longo de toda a entrevista

do profissional B, especialmente ao indicar o que ele considera ser o

determinante do sucesso de seu hotel.

-- O Associado, só! Prédio .por prédio, todos os hotéis cinco estrelas são
mais ou menos iguais. O associado tem que considerar o hotel como sua casa
e o hóspede como seu convidado. (Diretor de Alimentos e Bebidas B)

Já o entrevistado A, compartilhando da opinião da maior parte de seus

colegas de empresa, destacou o conceito de serviço como o elemento

essencial para o bom desempenho de sua empresa.

-- Neste hotel nós buscamos o serviço, é o que faz a diferença. (Diretor
de Alimentos e Bebidas A).

Principais tarefas e responsabilidades do funcionário

o profissional B mostra preocupação em estabelecer um relacionamento v·

próximo com seus subordinados, o que acredita ser sua principal

responsabilidade.

--É estar disponível para os meus associados para ajudar, oferecer
conselhos, participar, em suma, ser visível para os associados. Inclua nisso,
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também, o dia a dia com os clientes e hóspedes. (Diretor de Alimentos e
Bebidas B).

o entrevistado A enfatizou a existência de muitas atividades cujo

exercício diário resultam no cumprimento adequado da sua função. Considera

sua responsabilidade o desempenho do hotel como um todo e não apenas o do

seu setor.

-- Quando não consigo fazer a inspeção de apartamentos, que não tem
nada a ver com a minha área, me sinto mal. Cheguei até a comentar isso numa
reunião de qualidade ... 30 (Diretor de Alimentos e Bebidas A)

o mais importante de trabalhar no hotel

A possibilidade de crescimento profissional é indicada pelos dois

entrevistados como o aspecto mais importante de trabalhar no hotel. O

profissional A, no entanto, ressalta que este crescimento acontece

principalmente com relação ao seu aprendizado. Segundo ele a estrutura do

Hotel A é bastante flexível e oferece maiores oportunidades de aprendizado

porque existem muitas chances para lidar com o inesperado, desenvolvendo

desta forma, sua capacidade de inovação. Já o profissional B ressalta a

maneira como se sente reconhecido pela empresa:

-- O respeito da Companhia perante o associado. Ser reconhecido como
pessoa, não apenas um objeto para atingir objetivos. Além do futuro e o
potencial de crescimento. (Diretor de Alimentos e Bebidas B)

Imagem do Funcionário

Natural da Costa Rica, o entrevistado B comenta os obstáculos iniciais

para a aceitação da opção profissional junto aos seus familiares e amigos. No

entanto, atualmente no seu país a hotelaria como profissão passou a ser mais

30 Os gerentes e diretores de todos os departamentos do Hotel A inspecionam a arrumação e
manutenção de 5 apartamentos de segunda a quarta-feira (dias de maior taxa de ocupação dos
apartamentos). Prática pouco utilizada na hotelaria, foi implementada pelo atual Gerente Geral
e enfrentou grande resistência inicial especialmente por parte dos profissionais não ligados à
área de Hospedagem.

123



facilmente aceita, até mesmo recomendada como carreira promissora para os

jovens.

-- No meu país, hotelaria, na época em que entrei para o ramo, não era

uma profissão de muito alto reconhecimento. Era uma coisa para as pessoas

que não acertavam fazer medicina, engenharia e coisas assim. Meu pai disse:

você vai ser Garçom? Hoje, no meu país se recomenda essa profissão para

jovens. Na verdade nos últimos anos mudou muito, já estão olhando a hotelaria

como uma especialização. A maioria das pessoas entra para a hotelaria pelo

glamour. Eu, depois de 18 anos, ainda sinto. Embora o glamour não seja tão

acessível, é o que me faz continuar. (Diretor de Alimentos e Bebidas B)

o entrevistado A já é de família de hoteleiros e fala da dificuldade em

saber o que as pessoas não ligadas à hotelaria pensam da profissão, já que

sua convivência social é principalmente com pessoas ligadas ao ramo.

-- No meu caso, como minha mulher também trabalha em hotelaria, vivo
só com hoteleiros. Devido ao sistema de trabalho do ramo, sábado, domingo e
feriados, ao contrario da maioria, dos demais, você acaba ficando sem vínculo
fora do ambiente de trabalho, então ela não questiona. (Diretor de Alimentos e
Bebidas A).

Diretor de Recursos Humanos

o produto hoteleiro inclui os funcionários como parte da experiência a ser

oferecida aos clientes (POWERS, 1995). Desta forma, o Diretor do

Departamento de Recursos Humanos no hotel, não só presta suporte aos

departamentos operacionais, como também interfere diretamente no produto

final, no serviço prestado ao cliente.

Entre as diversas funções do Diretor de Recursos Humanos, Kavanaugh

e Ninemeir (1995) enfatizam a importância da definição, identificação e seleção

do funcionário ideal para as necessidades de cada departamento operacional e
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administrativo do hotel.

O Diretor de Recursos Humanos do Hotel A foi contratado para que

reestruturasse o departamento, implantando novos procedimentos e práticas

que apoiassem as mudanças nas instalações físicas e nos serviços do hotel. Há

apenas seis meses na empresa, este profissional demonstrou bastante

entusiasmo com a grande autonomia e liberdade de ação que tem recebido do

Gerente Geral, seu superior hierárquico imediato. O Diretor de Recursos

Humanos A declara estar adotando uma política de valorização dos

funcionários operacionais, que concentra as pessoas que estão há mais tempo

na empresa, oferecendo cursos e treinamentos específicos para Garçons,

Camareiras, Porteiros e Ajudantes de Cozinha entre outros. Os cargos de

supervisão e gerência são ocupados em sua maioria por funcionários novos na

casa, admitidos principalmente nos últimos 6 meses, que já vem com

qualificação adquirida nos empregos anteriores e experiência do mercado. O

Diretor de Recursos Humanos considera prioritário o treinamento dos

funcionários que estão no Hotel A desde a fase anterior à reforma. Estes

funcionários precisam ser reciclados para que sua atuação seja adequada ao

novo padrão dos serviços do hotel.

No Hotel B, o grau de autonomia e liberdade da Diretora de Recursos

Humanos é bem menor. O departamento obedece padrões e procedimentos

rígidos adotados por todos os hotéis da rede e cabe ao seu Diretor garantir que

estes sejam obedecidos de maneira adequada.

A entrevistada do Hotel B possui menos tempo de experiência na função

do que o seu colega do Hotel A . Foi nomeada para o cargo dois meses antes

da realização das entrevistas, porém ela está no Hotel B desde a sua

inauguração (2 anos e 4 meses) como Gerente de Treinamento. A Diretora de

Recursos Humanos B parece sentir-se confortável com todos os detalhes dos

manuais de procedimentos da rede e considera o alto grau de padronização

uma vantagem para a sua administração.

Sobre a posição hierárquica deste profissional nos dois hotéis

pesquisados, vale ressaltar que, apesar da denominação do cargo, Diretor de

Recursos Humanos, eles estão subordinados ao Gerente Geral.
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Percepções sobre a Imagem da Empresa

Os dois entrevistados recorrem a comparações com outros hotéis onde

trabalharam anteriormente. O entrevistado A compara a sua empresa atual ao

Hotel B, seu emprego anterior, cita a flexibilidade e agilidade da administração

como os fatores que considera mais atrativos no Hotel A. A Diretora de

Recursos Humanos B, ao comparar o seu departamento com os de outros

hotéis da mesma categoria, mostra convicção ao declarar a superioridade de

sua empresa:

-- O que mais me encantou foi a filosofia da Companhia de fazer os
Recursos Humanos na hotelaria mais que um Departamento Pessoal que é o
que acontece na grande maioria dos hotéis. O que acontece no Hotel B não é
padrão da hotelaria nacional, é algo específico. O nível de profissionalismo que
a gente tem aqui é muito alto. (Diretora de Recursos Humanos B)

Determinantes do sucesso do hotel

O Diretor de Recurso Humanos A afirma que o determinante do sucesso

de um hotel são as pessoas envolvidas no processo de prestação dos serviços:

--O funcionário precisa gostar do que faz, estar envolvido com o seu
trabalho. Na hotelaria mesmo que você não esteja na linha de frente, no contato
direto com o cliente, você vai estar em contato com a equipe, com os outros
funcionários. Precisa gostar de trabalhar com gente. E o hotel só vai ter
sucesso se os funcionários gostarem do que fazem. (Diretor de Recursos
Humanos A)

Fazendo referência também à necessidade do funcionário gostar da

tarefa que executa, a entrevistada B destaca a importância do espírito da

hospitalidade para o sucesso do hotel. O ato de servir pode receber diferentes

significados, desde prazer até humilhação. É o espírito da hospitalidade que

permite ao seu portador interpretar o ato de servir o outro como algo prazeroso

e dignificante.
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--- Todas as pessoas- a Camareira, o Trainee do RH, o Contas a Pagar-
precisam estar imbuídas deste espírito. É preciso gostar de servir e não sentir-
se mal ou humilhado por estar servindo o outro. (Diretora de Recursos
Humanos B)

Wattier (1981), ao analisar as transformações que a noção de

hospitalidade sofreu ao longo da história, concorda que o espírito da

hospitalidade deve estar presente em todas as atividades da hotelaria. Este

espírito exige que o profissional hoteleiro, não apenas detenha competência

técnica para desempenhar sua tarefa, mas que também sinta-se confortável

durante a prestação do serviço para poder agir em harmonia com a

personalidade de cada cliente.

Além das considerações gerais sobre os determinantes do sucesso na

indústria hoteleira, os entrevistados manifestaram-se especificamente com

relação ao sucesso das suas respectivas empresas. A Diretora de Recursos

Humanos B afirma que o determinante do sucesso de seu hotel é a

administração voltada para a satisfação dos funcionários. Satisfazendo os seus

funcionários, o hotel cria condições para que estes satisfaçam da melhor

maneira os clientes.

De acordo com o entrevistado A, o sucesso resulta do conjunto de

atributos e condições que caracterizam e diferenciam o serviço oferecido pelo

seu hotel:

---o serviço do Hotel A é o grande diferencial. Conseguimos personalizar
o serviço e tratar o cliente, não de uma forma carinhosa que seria um exagero,
mas de uma forma humanizada. Com o sorriso sempre em prontidão e a
capacidade de até mesmo antecipar-se ao desejo do cliente. Faz parte da
filosofia do hotel este tipo de atendimento, ao contrário de hotéis maiores ou
que adotem outra filosofia de atendimento ao hóspede. (Diretor de Recursos
Humanos A)

É interessante notar que alguns elementos do discurso dos Diretores de

Recursos Humanos são repetidos nas entrevistas dos demais profissionais da

empresa. Pode ser um indicador de que estes profissionais estejam

conseguindo propagar os valores e a filosofia da companhia junto aos seus

funcionários. A Diretora de Recursos Humanos B, no entanto, atribui a
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responsabilidade pela difusão dos valores da empresa aos Gerentes dos

Departamentos e não ao seu departamento.

Trechos similares foram identificados nas entrevistas dos Diretores de

Recursos Humanos e de outros profissionais:

--Eu sinto orgulho de fazer parte desta grande família que é a rede A.
Sinto que eu sou um grão que forma esta enorme e importante cadeia. (Diretor
de Recursos Humanos A)

-- Esse hotel é um grão de areia, mas este grão de areia movimenta
estes 2.600 hotéis que fazem parte da rede. (Diretor de Alimentos e Bebidas A)

--Satisfazendo os seus funcionários, o hotel cria condições para que
estes satisfaçam da melhor maneira os clientes. (Diretora de Recursos
Humanos B)

--Trate bem os associados (funcionários) que eles tratarão bem os
clientes. (Analista de Qualidade B)

-- Nós temos de tomar conta não de nossos hóspedes, mas de nossos
funcionários para que eles cuidem bem de nossos hóspedes. (Gerente de
Eventos B)

Principais Tarefas e Responsabilidades

o Diretor de Recursos Humanos A considera a identificação da pessoa

ideal para cada uma das vagas de seu quadro de funcionários a sua

responsabilidade mais importante.

--De tudo o que faço o que eu considero mais importante é selecionar a
pessoa certa parà trabalhar aqui dentro. Se escolho adequadamente, diminuo
o número de demissões, a rotatividade e a insatisfação dos funcionários.
(Diretor de Recursos Humanos A)

Manter a expectativa do funcionário é considerado o grande desafio para

a entrevistada do Hotel B. Ela considera a sua principal responsabilidade

corresponder ao que o funcionário espera da empresa sem decepcioná-lo e

fortalecendo a imagem do Hotel B como o melhor empregador do mercado

hoteleiro. Além disso, ela enfatiza como tarefa prioritária a busca do equilíbrio
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entre o que os funcionários desejam, o que a empresa precisa e o que os

hóspedes esperam, conciliando as três partes envolvidas no serviço hoteleiro.

o mais importante de trabalhar neste hotel

Os colegas, o ambiente de trabalho, os equipamentos, as técnicas de

comunicação, os benefícios trabalhistas e mesmo a alimentação no próprio

local de trabalho são citados pela Diretora de Recursos Humanos B como

elementos que ela valoriza no seu emprego. A sensação de segurança

proporcionada pelo hotel também estão presentes no seu discurso:

---- Eu não quero ter de trocar de hotel e ir para um outro hotel aqui na
cidade. Sabe, existe confiança, eu me sinto muito segura nesta empresa. Não
que eu não possa ser mandada embora, mas eu sei que se amanhã eu for
desligada, vou estar muito ciente do porquê. Sei que vou ter todas as chances
que preciso para mudar a minha forma de trabalhar. (Diretora de Recursos
Humanos B)

Já o Diretor de Recursos Humanos A é mais sucinto e valoriza a sua

autonomia e liberdade de ação dentro da empresa.

-- Aqui eu tenho espaço para desenvolver minhas próprias idéias.
(Diretor de Recursos Humanos A)

É interessante acrescentar que o Diretor de Recursos Humanos A

trabalhou por dois anos no Hotel B, saiu quando a empresa foi adquirida por

uma nova rede hoteleira. A nova administração adotou rígidos manuais de

procedimentos e restringiu bastante a flexibilidade e autonomia dos

funcionários. Segundo o entrevistado, as novas condições de trabalho foram a

causa principal do seu pedido de demissão.

Imagem do Funcionário

A Diretora de Recursos Humanos B lembra que sua opção pela hotelaria

não foi aceita como uma escolha profissional séria, ela precisou provar para
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amigos e parentes que existia a profissão de hoteleiro:

--- As pessoas ficam impressionadas pela idéia de hotel glamouroso com
lobby bonito, música e champanhe, e nem sempre percebem que atrás do hotel
existem ferramentas e administração que precisam ser desenvolvidas.
(Diretora de Recursos Humanos B)

Mesmo após 18 anos da sua entrada na hotelaria, a profissional do Hotel

B diz que o setor continua sendo desconhecido para a maior parte das pessoas

e que sua profissão continua sendo considerada misteriosa para a maioria de

seus familiares e amigos.

O prestígio associado ao funcionário de um hotel de luxo é considerado

pela profissional B um mito gerado pela sofisticação do ambiente de trabalho e

dos serviços executados. Ela salienta também o risco de desequilíbrio para o

indivíduo se ele deixar de perceber a diferença entre o que ele pode usufruir

no seu ambiente de trabalho e o que ele tem poder de consumir com o salário

do hotel:

--Eu sempre enfatizo para os meus funcionários que essa não é a
nossa realidade, não podemos freqüentar lugares como esse hotel, não
podemos comprar o caviar e champanhe que servimos. Todo esse glamour faz
parte do meu trabalho, mas não da minha vida pessoal. (Diretora de Recursos
Humanos B)

Para a entrevistada, perceber e aceitar esta diferença é mais difícil

para os funcionários do nível de supervisão e gerência do que para os do

operacional, uma vez que os gostos e preferências do Gerente tendem a ser

iguais aos dos seus clientes. Diante desta situação um tanto conflituosa, o

discurso da Diretora volta-se novamente para a política de Recursos Humanos

da empresa que se esforça para que os funcionários tenham conforto e

qualidade muito parecidos com aqueles recebidos pelo hóspede.
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4.2. Significações por Empresa

A singularidade de cada empresa pode ser explorada pela observação

das semelhanças entre o conteúdo das entrevistas realizadas. A análise das

entrevistas indica a existência de elementos que predominam em cada um dos

hotéis entre as várias categorias profissionais. Observa-se também que estes

elementos comuns aos profissionais do Hotel A e do Hotel B podem manifestar-

se em mais de um dos temas propostos pelo roteiro das entrevistas. Assim, um

profissional pode recorrer a um mesmo argumento, exemplo ou ilustração, mais

de uma vez ao longo da entrevista.

Os elementos comuns identificados nos relatos dos profissionais

entrevistados podem indicar os valores que são compartilhados na profissão ou

na categoria profissional, a intensidade da penetração de cada um e a

resultante força da cultura da empresa. A identificação de um denominador

comum entre os depoimentos dos entrevistados permitirá também a exploração

da interferência do prestígio de cada um dos hotéis sobre seus funcionários e

imagem destes junto aos amigos e familiares.

Além das manifestações que refletem os significados relacionados

diretamente à empresa, foram também identificados valores próprios de

determinadas categorias profissionais. Ou seja, de um lado temos a influência

dos valores da profissão, de outro a do setor específico onde esta profissão é

exercida.

4.2.1. Aspectos Culturais Compartilhados no Hotel A

Percepções sobre a imagem da empresa

Nas percepções sobre a imagem da empresa dos profissionais

entrevistados o Hotel A entrou em uma nova fase após a intensa renovação

das instalações físicas e dos serviços. A melhoria da qualidade já pode ser

131



percebida, no entanto, o potencial de melhoria e a possibilidade de

aprimoramento é o que os entrevistados enfatizam. A reforma das instalações

foi considerada uma medida benéfica para o hotel pelos entrevistados que

demostraram entusiasmo acreditando ser este apenas o primeiro passo do

processo de crescimento da empresa. A reforma aconteceu em momento

oportuno e aliviou alguns dos entrevistados: finalmente a experiência dos 15

anos de mercado deixaria de ser desperdiçada e colocaria um fim no processo

de enfraquecimento da imagem do Hotel A diante dos concorrentes.

Hoje, o Hotel A não é o melhor do mercado, mas os funcionários

entrevistados acreditam que ele tem potencial, de agora em diante, para isso.

Lembramos que a proposta do departamento de Recursos Humanos para o ano

2000 fixada em todos os elevadores de serviço e quadros de aviso era:

Queremos ser o melhor hotel da cidade.

o tamanho do hotel é visto como uma vantagem, possibilitando a

prestação de um serviço mais personalizado que o oferecido pelos hotéis de

grande porte'", O hóspede recebe um atendimento diferenciado de acordo com

suas características e preferências, com direito a ser chamado pelo nome e de

pedir o drink de sempre para o Barman.

Além do impacto sobre as características do serviço percebidas pelo

cliente, alguns entrevistados destacaram a repercussão do porte do hotel sobre

o processo envolvido na prestação de cada serviço. Com apenas 220

apartamentos, a estrutura do Hotel A seria compatível com a pouca

padronização dos serviços e com a flexibilidade das tomadas de decisão de

cada funcionário, características estas presentes nas negociações de vendas e

nas alterações dos pratos do cardápio. A flexibilidade e a personalização dos

serviços são percebidos como os dois maiores diferenciais da empresa em

31 Hotéis de grande porte são geralmente classificados como aqueles que oferecem mais de
400 unidades habitacionais, além de possuírem grandes variedade de espaços para
convenções e banquetes e capacidade de atendimento a um maior número de clientes em
seus restaurantes e bares.

132



relação aos demais hotéis de primeira linha da cidade de São Paulo.

Considerado um importante agente de mudanças, o programa de

qualidade implantado recentemente pelo Hotel A aparece como um comentário

freqüente dos entrevistados quando o tema é a imagem do hotel. A

preocupação com os padrões de qualidade é visto como um acelerador do

processo de melhoria e revalorização da imagem do hotel. O entrevistado

acredita que o resultado das reuniões e preocupações levantadas pelo

programa da qualidade já foi percebido pelos clientes e também pelos

concorrentes. Assim sendo, o programa de qualidade interferiu não só na

percepção dos clientes e do mercado, mas também na maneira como os

próprios funcionários avaliam o hotel.

O fato do Hotel A pertencer a uma rede hoteleira americana é outro

aspecto que compõe as percepções dos entrevistados sobre a imagem da

empresa. Antes de ser reconhecido pelas suas características próprias, o Hotel

A é identificado como uma das unidades de uma grande cadeia internacional.

Para alguns entrevistados a sensação de fazer parte de uma grande e

reconhecida cadeia internacional de hotéis é comparada a de ser membro de

uma família de bom nome e reputação.

Determinantes do sucesso do hotel

Entre os determinantes do sucesso indicados pelos funcionários

entrevistados no Hotel A destacam-se: a filosofia de atendimento, os

funcionários e a colaboração entre os departamentos.

O serviço faz a diferença, esta assertiva parece ser unânime entre os

funcionários entrevistados do Hotel A. No entendimento deste grupo a filosofia

de atendimento do Hotel A inclui a flexibilidade e personalização dos serviços,

já citados anteriormente na análise das percepções sobre a imagem da

empresa, a valorização dos detalhes na execução de cada tarefa e a
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sinceridade como base para o relacionamento com os hóspedes.

De acordo com os depoimentos coletados, o Hotel A tem sucesso

porque seus funcionários amam a profissão hoteleira. Desta forma a

identificação de pessoas dotadas da verdadeira vocação hoteleira

desempenharia um papel decisivo no resultado alcançado pela empresa.

Observa-se que este aspecto levantado pelo grupo de entrevistados estaria

alinhado com a opinião do Diretor de Recursos Humanos que considera o

sucesso do Hotel A decorrência da correta seleção de funcionários. Sobre a

correta seleção de funcionários, o Diretor esclarece que consiste

principalmente na identificação de pessoas que gostam do trabalho que irão

executar.

A colaboração e sintonia entre os diversos departamentos do hotel é

outro determinante do sucesso indicado pelos entrevistados. O bom

relacionamento entre os setores parece ser valorizado especialmente pelos

funcionários que trabalharam em outros hotéis e conviveram em ambientes

onde discordâncias e disputas internas acabavam por prejudicar o serviço

prestado ao hóspede.

Principais Tarefas e Responsabilidades

Diante do reconhecimento da colaboração entre os setores como um dos

fatores do sucesso, conseguir estabelecer um bom relacionamento com os

demais departamentos passa a ser uma responsabilidade de todos. Os

entrevistados realçaram a importância de suas habilidades para o bom

relacionamento com a equipe de outros setores do hotel, com os colegas do

seu próprio setor e com os clientes. Alguns entrevistados realçam a habilidade

que o relacionamento com o cliente requer, chamando a atenção para a

necessidade de desenvolver a sensibilidade ao ponto de poder adivinhar o que

o hóspede deseja e como ele quer ser tratado naquele momento.

134



Confirmando a indicação da execução das tarefas com atenção aos

detalhes como um dos determinantes do sucesso do hotel, os entrevistados

também elegem este aspecto como uma das suas principais responsabilidades.

Em contrapartida ao apego nos detalhes, o funcionário deve também ter

capacidade de vislumbrar o serviço hoteleiro como um todo e incluir em seu rol

de responsabilidades o bom desempenho de todos os demais envolvidos no

processo. A valorização do envolvimento com o todo do serviço pode ser

observada com maior freqüência nas entrevistas de funcionários de níveis

hierárquicos superiores.

o mais importante de trabalhar no hotel

Os fatores valorizados no fato de trabalhar no Hotel A pelos funcionários

entrevistados são: oportunidade de crescimento profissional, características do

ambiente de trabalho e relacionamento com o chefe direto.

Ao explorar o significado de crescimento profissional entre os

entrevistados, percebe-se a sua associação à possibilidade de ascensão

hierárquica na própria empresa e de aprendizado por meio do convívio com

profissionais experientes e técnicas de trabalho elaboradas. Os entrevistados

associaram também a oportunidade de aprendizado à flexibilidade da

administração do Hotel A e ao maior grau de autonomia que é passado aos

seus funcionários. Segundo este ponto de vista, esta empresa ao dar

autonomia para que o funcionário resolva as situações inusitadas que surgem

na sua rotina de trabalho estaria acelerando o crescimento do profissional.

Os entrevistados ressaltaram também características que valorizam no

ambiente de trabalho. Uma delas refere-se ao fato do setor hoteleiro propiciar o

convívio com uma grande diversidade de pessoas, oriundas de diferentes

classes sociais e culturas, e de reduzir a incidência da monotonia no ambiente

de trabalho. Desta forma, a hotelaria ofereceria um ambiente de trabalho

diferenciado em relação aos demais setores, oferecendo mais diversidade e
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menos rotina. Outra característica faz referência especificamente à categoria do

Hotel A, o fato de pertencer ao segmento de hotéis de primeira linha propiciaria

aos funcionários um ambiente de trabalho luxuoso e elegante.

O relacionamento com o superior hierárquico direto é outro fator

importante de trabalhar no Hotel A. Comparando com experiências anteriores

no hotel ou em outras empresas, os entrevistados lembram que esta é uma

condição momentânea e vêem o atual bom relacionamento com o chefe como

uma feliz coincidência, não há garantia de que terá continuidade com os

sucessores.

A política de preços reduzidos para estadias em outros hotéis da rede é

oferecida a todos os funcionários. O departamento de Recursos Humanos faz

divulgações regulares, mas apenas um dos entrevistados incluiu este benefício

como um dos elementos mais importantes de trabalhar no Hotel A.

Imagem do Funcionário

Habitante de um ambiente de fantasia e perfeição, esta é uma das

imagens mais freqüentes que os entrevistados despertam em seus amigos e

familiares. A concepção de hotel como uma ilha da fantasia freqüentada por

ricos e famosos, do setor hoteleiro como um negócio grandioso e a não

distinção entre o ato de hospedar-se e trabalhar no hotel são apontados como

os maiores determinantes da maneira como os funcionários são vistos. Uma

parte do grupo de entrevistados acrescenta que chegam a despertar a inveja

dos seus conhecidos. O hoteleiro seria um profissional invejável porque

costuma ser alvo das atenções em reuniões e encontros sociais, tendo sempre

alguma curiosidade ou história relacionada com os acontecimentos do hotel ou

de algum hóspede especial.

Esta imagem fantasiosa dos funcionários, mostra que aspectos técnicos

e administrativos do hotel como empresa e do hoteleiro como profissional são
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negligenciados. Se por um lado esta visão enaltece o funcionário por outro

impede a sua valorização como profissional especializado e o reconhecimento

das suas habilidades técnicas.

Alguns entrevistados ressentem o fato da família e amigos não

conhecerem o seu trabalho e as características da empresa onde trabalham. Na

visão destes profissionais o desconhecimento do setor e do serviço hoteleiro,

de suas especificidades e exigências, acabam por frustrar qualquer tentativa de

explicar ou compartilhar o significado e a importância do trabalho que

desenvolvem.

Para a família de alguns entrevistados trabalhar no Hotel A foi

interpretado como uma ascensão profissional. Ainda que a função exercida e o

nível hierárquico sejam os mesmos, o ingresso nesta empresa, seja pela

estabilidade associada ao setor hoteleiro, seja pelo fato de pertencer ao

segmento de hotéis de primeira linha, trouxe aos entrevistados a sensação de

que o Hotel A valorizou suas profissões diante dos olhos dos familiares.

Convívio com celebridades

Como primeira reação ao tema convívio com celebridades observa-se

nos entrevistados uma grande preocupação em demonstrar que a postura

profissional impede qualquer entusiasmo ou alteração de comportamento com o

fato. Ao longo da conversa, mais descontraídos, os entrevistados começam a

expressar mais livremente o que a convivência com celebridades no hotel

significa para cada um deles. Esta reação muito comum entre os entrevistados

pode refletir a orientação recebida do departamento de Recursos Humanos

para que a presença de celebridades não altere o ritmo normal do hotel e para

que a privacidade destes hóspedes especiais seja preservada ao máximo.

o esforço para controlar o impulso dos funcionários ao assédio dos
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hóspedes famosos parece ser capaz de alterar o comportamento nas áreas

sociais do hotel sem eliminar, no entanto, no entanto o entusiasmo e excitação

nos vestiários, refeitório e demais áreas de serviço. Cientes da necessidade

profissional de agir naturalmente e reprimir o desejo de pedir um autógrafo, uma

foto ou fazer uma pergunta, alguns funcionários demostram que esta situação

chega a gerar ansiedade.

Entre os entrevistados que possuem subordinados prevalecem

comentários referentes à alegria que a presença de uma celebridade no hotel

desperta nos membros de sua equipe, muitas vezes contrapondo à indiferença

deles próprios justificada pelo seu maior grau de envolvimento e

responsabilidade com a operação.

Além de propiciar maior inserção na mídia e o fortalecimento da imagem

do hotel junto ao grande público, hospedar uma celebridade também valoriza o

local de trabalho do funcionário, despertando a sensação de que sua empresa é

digna de receber reis e grandes artistas.

Alguns dos entrevistados chegam a considerar o convívio com

celebridades uma das vantagens associadas ao fato de trabalhar no segmento

de primeira linha. No entanto, eles acrescentam que nem sempre é possível

compartilhar com seu grupo de amigos as experiências proporcionadas pelo

contato próximo com pessoas famosas, pois isto pode ser visto como um

comportamento esnobe.

4.2.2. Aspectos Culturais Compartilhados no Hotel B

Percepções sobre a imagem da empresa

Prevalece entre os funcionários entrevistados a convicção de que o Hotel

B é superior aos demais concorrentes do mercado. Enfatizam que este é o

melhor hotel da cidade de São Paulo, alguns entrevistados utilizam como
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parâmetro o mercado hoteleiro brasileiro e afirmam a superioridade do Hotel B

sobre qualquer outra empresa da hotelaria nacional. As percepções coletadas

sobre a imagem da empresa são na maior parte determinadas pelas

características próprias do Hotel B e não por aquelas definidas pela cadeia

internacional que lhe dá a marca e as diretrizes administrativas.

Os comentários sobre a cadeia controladora fazem referência à força

do seu nome que somado ao da unidade paulistana, Hotel B, fortalece ainda

mais o prestígio da empresa. A presença pouco significativa de comentários

sobre a cadeia controladora do Hotel B nas entrevistas pode ser em parte

causada pelo fato da empresa ter mudado várias vezes de proprietário desde a

sua abertura. Um dos entrevistados observa que todas estas mudanças, de

propriedade, marca, nacionalidade e filosofia de serviço não abalaram o

espírito do Hotel B que continua o mesmo desde a sua inauguração.

Dois aspectos referentes ao funcionário também são indicados pelos

entrevistados como diferencial da empresa. O primeiro deles é a capacidade do

Hotel B despertar no funcionário o orgulho por trabalhar na empresa. Este

comentário foi observado principalmente nos relatos de entrevistados que

ocupam cargos gerenciais e que, de uma maneira geral, fizeram referência

especificamente ao orgulho despertado nos seus subordinados. O outro

aspecto refere-se ao fato do Hotel B empregar os melhores profissionais do

mercado, recebendo duas interpretações no grupo de entrevistados: melhoria

da auto-confiança e do potencial de aprendizado do funcionário. A melhoria da

auto-confiança levaria o funcionário a acreditar no seu potencial de executar

seu trabalho de maneira superior em relação aos profissionais empregados

pelos concorrentes. O potencial de aprendizado levaria o funcionário a valorizar

a oportunidade de trabalhar com os mais qualificados profissionais da Hotelaria

paulistana. Uma vez que o próprio funcionário, seus superiores hierárquicos,

colegas e subordinados são considerados os melhores profissionais do

mercado, o Hotel B seria fonte inestimável de conhecimentos relativos à

Hotelaria para todo aquele que ali convivesse.
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Nas entrevistas realizadas enfatizou-se o fator estabilidade de emprego

no Hotel B. Em um setor caracterizado por altos índices de rotatividade da mão-

de-obra, a noção de estabilidade merece consideração especial. De acordo

com os depoimentos, as demissões dentro desta empresa são feitas somente

justificadas pela incidência de comportamento ou procedimentos inadequados e

ainda assim previamente advertidos. Fundamentando o quesito estabilidade no

emprego, os depoimentos incluem a percepção da estabilidade da própria

empresa, a garantia de que seu bom desempenho será contínuo e que

nenhuma crise no setor seria capaz de abalar esta condição do Hotel B.

Uma última observação com relação as percepções sobre a imagem do

Hotel B deve abordar alguns aspectos que não foram mencionados pelos

funcionários entrevistados. Junto aos profissionais do mercado hoteleiro

paulistano, inclusive alguns dos entrevistados do Hotel A, a imagem do Hotel B

está associada à pouca flexibilidade e muita padronização, ao excesso de

manuais de procedimentos e à pouca autonomia que os seus funcionários

detêm. Pode-se buscar explicação para esta percepção na propagação de

comentários desencadeados pelos ex-funcionários do Hotel B, demissionários

ou demitidos após as sucessivas mudanças de proprietário e de filosofia 32.

Determinantes do sucesso do hotel

o determinante do sucesso mais mencionado pelos entrevistados do

Hotel B foi a filosofia da empresa de tratar bem os funcionários para que eles

tratem bem os clientes. É preciso notar que o foco tradicional da hotelaria

aparece invertido na filosofia apresentada pelo Hotel B: o hóspede deixa de ser

o foco direto da energia e dos esforços da administração. Acreditar que o

32 A cadeia que detém a propriedade do Hotel B atualmente foi responsável pela adoção de
rígidos manuais de procedimentos e grande padronização das operações e processos de
prestação de serviços. Muitos funcionários não se adaptaram às mudanças introduzidas pela
nova administração e demitiram-se ou foram demitidos logo após a entrada da nova rede
controladora.
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tratamento recebido pelos funcionários repercutirá na maneira como estes

tratam os hóspedes leva a empresa a despertar e a desenvolver o espírito de

hospitalidade.

o conceito de hospitalidade é valorizado como um dos principais

determinantes do sucesso pelas escolas hoteleiras, no entanto, na análise

prática de casos empresariais perde espaço para outros fatores mais facilmente

observáveis e mensuráveis. Inúmeros fatores influenciam a percepção de

hospitalidade e uma mesma atitude pode ser considerada invasão de

privacidade por um hóspede e displicência por outro.

A dificuldade em traduzir o conceito em práticas, procedimentos e ações

individuais leva a hospitalidade a ser vista como um elemento fortuito e

aleatório, o qual se faz presente com mais freqüência em um hotel do que em

outro. No entanto, entre os entrevistados do Hotel B é muito enfatizada a

importância do espírito de hospitalidade, reinante em todos os níveis

hierárquicos e departamentos, como fator de sucesso da empresa. Segundo

alguns entrevistados, o principal praticante da hospitalidade é a própria direção

do hotel que, sendo hospitaleira com seus funcionários, propicia o florescimento

do espírito de hospitalidade em cada um deles.

Comunicação entre os funcionários e qualidade do serviço também são

comentadas na avaliação das causas do sucesso do hotel. No entanto, os

entrevistados recorrem a dois determinantes do sucesso citados anteriormente,

filosofia da empresa e conceito de hospitalidade, como esclarecedores das

suas declarações. Assim, a comunicação entre os funcionários é apresentada

como resultado da filosofia da empresa que prega o bom relacionamento entre

chefes, subordinados e colegas. A qualidade do serviço, por sua vez, também

resultaria da filosofia da empresa, mas estaria especialmente ligada ao conceito

de hospitalidade. A satisfação do funcionário aliada ao espírito de hospitalidade

são indicadas como os dois grandes determinantes do serviço de alta qualidade

oferecido aos clientes do Hotel B .
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Principais Tarefas e Responsabilidades

Entre as principais tarefas e responsabilidades indicadas pelos

entrevistados observam-se dois pólos que concentram as preocupações do

grupo: um direcionado ao cliente e outro ao relacionamento interno da empresa.

As preocupações direcionadas ao relacionamento interno predominam nas

entrevistas de profissionais que ocupam cargos gerenciais e enfatizam

responsabilidades tais como disseminar informações entre os diversos

departamentos do hotel, treinar, motivar e direcionar a equipe.

Já as preocupações relacionadas diretamente ao cliente destacam as

tarefas de atendimento e execução do serviço. A importância de saber lidar com

o cliente, entretê-lo e dar-lhe a atenção adequada são ilustrações de algumas

destas tarefas que os entrevistados classificam como primordiais. O cliente

como foco da preocupações dos funcionários está presente entre os

entrevistados que ocupam cargos operacionais, no entanto também estão

presentes nas declarações de alguns gerentes. Os gerentes quando fazem

referência às tarefas diretas para com os clientes enfatizam a sua função de

garantir que os serviços não sejam interrompidos e de conhecer bem o seu

cliente a fim de melhor suprir as suas necessidades.

Devido à forte presença de comentários relacionados ao tratamento e

satisfação dos funcionários, pregados pela filosofia do hotel, como

determinantes do sucesso, seria esperado encontrar uma proporção igual de

comentários que refletissem preocupações relacionadas à pratica da filosofia do

hotel. No entanto, entre as principais tarefas e responsabilidades, não houve

desequilíbrio entre as relacionadas diretamente ao cliente e ao funcionário.
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o mais importante de trabalhar no hotel

Conviver em um ambiente luxuoso, interagir com diferentes tipos de

clientes, ver pessoas ricas, bonitas e felizes são alguns dos aspectos que os

entrevistados elegem como os mais importantes de trabalhar no Hotel B. Estes

aspectos estão relacionados ao convívio, interação e ambiente proporcionados

pelo processo de prestação de serviços ao cliente durante o qual o funcionário

circula pela área social do hotel com as instalações e pessoas requintadas.

Ao contrário de outros hotéis de primeira linha da cidade especializados

em atender o hóspede japonês, americano, participante de congressos, grupos

de turistas ou determinada categoria profissional, o Hotel B não está

direcionado para nenhum segmento específico. Predominam entre seus

hóspedes pessoas que vêm a São Paulo por razões de trabalho, no entanto,

não consegue-se identificar outro elemento predominante que caracterize as

pessoas que ali se hospedam. Alguns entrevistados citam a grande diversidade

de hóspedes, comparando à homogeneidade presente em outros hotéis, como

um fator que torna mais prazeroso o seu trabalho. Pois desta maneira, a

incompatibilidade do funcionário com determinado segmento (grupos de

turistas, americanos, orientais ou vendedores) pode ser neutralizada pela

presença de todos os tipos de pessoas vindas de todos os lugares por diversos

motivos.

Além da diversidade de pessoas proporcionada pelo ambiente, alguns

depoimentos salientam também a diversidade de tarefas associadas à função

exercida no hotel. As inúmeras e diferenciadas tarefas a serem executadas

diariamente são valorizadas por diminuir a rotina e a monotonia da jornada de

trabalho diária.

A estabilidade de emprego também está presente nas declarações

relativas aos aspectos mais importantes de trabalhar no Hotel B. A estabilidade

aparece aqui como sensação de segurança, um dos entrevistados ilustra com o
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fato de poder sair de férias e saber que na volta encontrará o seu emprego.

Oportunidade de ascensão profissional no Hotel B e na cadeia

internacional que o controla é valorizada nos depoimentos daqueles que têm

interesse em ter uma experiência profissional internacional ou em morar fora

do país. Para estes entrevistados estar trabalhando nesta empresa é estar

abrindo uma porta para a realização do antigo sonho de trabalhar no exterior.

Especialmente nos relatos dos profissionais que tem formação específica

na área de hotelaria, é valorizado o fato de desempenhar a sua função da

maneira que acredita ser a correta, defendendo valores nos quais também

acredita e colocando em prática o que aprendeu ser o estado da arte na

hotelaria. Ao esclarecer quais seriam estes valores, os entrevistados recorrem

a citações associadas à filosofa da empresa (satisfazer os funcionários para

que eles satisfaçam os clientes) e ao conceito de hospitalidade.

Imagem do Funcionário

Nos depoimentos encontramos referências à imagem do funcionário do

setor hoteleiro e à imagem do funcionário do Hotel B especificamente. O

hoteleiro é visto como uma pessoa especial, uma profissão misteriosa que

permite conhecer pessoas famosas, é esta a imagem que os entrevistados

acreditam estar associada ao funcionário da hotelaria. No entanto, os

comentários relacionados exclusivamente à imagem do funcionário do Hotel B

são mais extensos e mais freqüentes.

Junto aos familiares e amigos dos entrevistados, o principal determinante

da imagem do entrevistado não é o fato de trabalhar no setor hoteleiro mas de

ser funcionário do Hotel B. De acordo com os depoimentos, os atributos do

hotel são associados ao funcionário; para os amigos, o luxo do lobby, a

elaboração do cardápio e o requinte do bar transferem elegância ao
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Recepcionista, bom gosto ao Cozinheiro e sofisticação ao Barman. Os

entrevistados não estão envolvidos diretamente na execução dos serviços,

aqueles que ocupam cargos de supervisão e gerência, acrescentam que são

vistos como representantes oficiais, conhecedores de estratégias e segredos

empresariais do hotel.

A diferenciação entre os amigos e familiares que trabalham no setor e os

que não estão inseridos profissionalmente na hotelaria é enfatizada por alguns

entrevistados. A opção profissional pela hotelaria é melhor aceita em famílias

que nela já trabalham ou que têm um maior contato com o setor. A vocação

hoteleira pode despertar muita insegurança e mesmo resistência em famílias

que não conheçam o setor e não reconheçam a hotelaria como carreira

profissional.

Nota-se ainda que os entrevistados que optaram pela hotelaria há mais

tempo encontraram maior dificuldade em conseguir a aceitação da família do

que aqueles que fizeram a opção recentemente. Nos últimos anos, a

construção de novos hotéis na cidade e a chegada de várias cadeias hoteleiras

internacionais ao país despertou o interesse da mídia que difundiu a idéia de

hotel como uma empresa lucrativa e de grande potencial de crescimento. Tal

fato facilitou o reconhecimento da carreira hoteleira como uma opção viável e

mesmo promissora.

Convívio com celebridades

O convívio com celebridades faz parte da rotina do hotel e após algum

tempo de trabalho neste ambiente, começa a fazer parte também da rotina do

funcionário. No entanto, de acordo com os entrevistados a empolgação gerada

pela presença de um ídolo hospedado no hotel sempre existe e precisa ser

controlada. O departamento de Recursos Humanos, gerentes e diretores do

departamentos operacionais enfatizam junto às equipes a necessidade de

adotar um comportamento adequado, sem permitir que o hóspede famoso
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desvie a atenção do funcionário. Nos depoimentos fica clara a preocupação dos

entrevistados em demonstrar que a postura profissional sempre deve

prevalecer sobre os impulsos e a tentação de comportar-se como tiete.

Encontramos ainda relatos salientando complicações extraordinárias que

um hóspede famoso pode gerar nas operações do serviço hoteleiro. O

atendimento a uma celebridade pode exigir a alteração de alguns

procedimentos. Uma vez que o Hotel B tem processos bastante padronizados,

atender a um capricho do hóspede implica em uma grande mudança do

processo de prestação do serviço e exige flexibilidade dos funcionários.

Comentar fora do ambiente de trabalho com conhecidos sobre as

situações de intimidade com pessoas famosas pode ser interpretado como uma

atitude esnobe e em alguns grupos chega a despertar desconfiança sobre a

veracidade do convívio do funcionários com estas celebridades.
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5-CONCLUSÕES

Uma vez analisado o conteúdo das entrevistas, retomamos as questões

que inicialmente despertaram nosso interesse pelo tema para que possamos

avaliar os resultados e contribuições obtidos pelo trabalho. Nesta discussão

final propomos uma reflexão do referencial teórico apresentado (o inconsciente

na organização, cultura organizacional, o mito da empresa e identidade) sob a

ótica dos depoimentos e declarações coletados nas entrevistas.

A proposta de Enriquez (1997) para conceber a organização como um

sistema cultural, simbólico e imaginário pode ser enriquecida pelo acréscimo de

algumas observações referentes ao Hotel A e ao Hotel B. Identificamos

depoimentos que revelam a existência de normas, hábitos de conduta,

representações sociais, expectativas de papéis a cumprir, valores e maneiras

de ver o mundo característicos que delineiam o sistema cultural de cada um dos

hotéis.

Enquanto um sistema cultural, podemos caracterizar o Hotel A pelas

declarações de seus funcionários que demonstram a valorização da

flexibilidade da empresa, da autonomia recebida e do atendimento

personalizado como os seus principais determinantes. Como comentaram o

Assistente de Governança e a Gerente de Marketing, no Hotel A existe espaço

para o funcionário tomar as suas próprias decisões, ele recebe autonomia e

deve saber utilizá-la.33 Para os entrevistados, o diferencial do Hotel A é oferecer

um serviço personalizado, atendendo as necessidades individuais e não

restringindo as operações do hotel a nenhum procedimento rígido que impeça

o seu cliente de receber o atendimento desejado. O fato do hotel ser de

33 __ Hotelaria tem de ser isso mesmo, a empresa tem de te dar flexibilidade para resolver as
situações no momento. Aqui no Hotel A, a gente tem isso de bom. Para mim é um desafio
muito grande porque tenho de me virar e só depois é que vou perguntar para minha chefe. Tem
de resolver a situação com o hóspede naquele minuto, não dá para esperar, ficar
perguntando .... (Assistente de Governança A)
-- Autonomia para as decisões tomadas, confiança de poder estar prestando um bom trabalho
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pequeno porte para os padrões do setor, que poderia ser considerado um ponto

fraco, é interpretado positivamente pelos entrevistados como um reforço da

capacidade de prestar um serviço personalizado." A diferenciação dos serviços

também é comentada por alguns funcionários do Hotel B. Declarações,

valorizando o serviço personalizado como um dos determinantes do sucesso do

Hotel B, são menos freqüentes e enfáticas do que aquelas colhidas no Hotel A.

o sistema cultural seleciona os 'bons' comportamentos, tornando-os

modelo para o recrutamento e para a exclusão dos funcionários. No Hotel B,

podemos observar a existência de um sistema cultural atuante que determinou

os modelos de comportamento adotados para o processo de seleção e

recrutamento de novos funcionários. No entanto, o que mais despertou nossa

atenção foi a atuação do sistema cultural proposto pela nova cadeia

controladora do hotel como filtro para a exclusão dos funcionários. Quando a

nova cadeia assumiu o controle do hotel, grande parte da leva de demitidos e

demissionários foi gerada por incompatibilidade com as novas normas, valores

e hábitos de trabalho da nova administração. Um dos elementos do novo

sistema cultural gerador de conflito foi a padronização dos procedimentos e a

diminuição da autonomia. Ilustramos com o caso do atual Diretor de Alimentos

e Bebidas do Hotel A que se demitiu do Hotel B assim que a nova cadeia

controladora assumiu o comando do hotel, alegando incompatibilidade entre

seus valores pessoais e os novos valores da empresa.

o simbólico como um dos sistemas presentes e atuantes na vida

porque existe autonomia para isso. (Gerente de Marketing A) .
34 __ Ele não é um hotel muito grande, um hotel gigante onde o tratamento é impessoal.
(Gerente de Eventos A)
-- O serviço personalizado nem todo hotel tem ... (Gerente de Marketing A)
-- O essencial seria você saber o que está atrás do hóspede, o que ele precisa, para poder
satisfazer as suas necessidades sem que ele precise te falar. Acho que isto é o que o hóspede
espera, de qualquer lugar que ele seja. (Recepcionista A)
-- O serviço do Hotel A é o grande diferencial. Conseguimos personalizar o serviço e tratar o
cliente, não de uma forma carinhosa que seria um exagero, mas de uma forma humanizada.
Com o sorriso sempre em prontidão e a capacidade de até mesmo antecipar-se ao desejo do
cliente. Faz parte da filosofia do hotel este tipo de atendimento, ao contrário de hotéis maiores
ou que adotem outra filosofia de atendimento ao hóspede. (Diretor de Recursos Humanos A)
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organizacional dos hotéis pode ser explorado a partir de alguns depoimentos

dos entrevistados. Os entrevistados do Hotel A e do Hotel B falam do orgulho

do trabalho que executam e da missão nobre do serviço hoteleiro. Para muitos

deles o serviço hoteleiro deixa de ter como objetivo principal o aluguel de

quartos e passa a ser orientado pela nobre missão de entreter pessoas, fazê-

las sorrir, impedir qUE!fiquem doentes ou ainda contribuir para a felicidade do

ser humano." São elementos produzidos pelo sistema simbólico das empresas

que dão significado aos procedimentos que envolvem o serviço hoteleiro e

legitimam as profissões do setor A prestação do serviço hoteleiro envolve

muitas vezes métodos de execução antiquados com a valorização de detalhes

que não apóiam-se em argumentos lógicos ou racionais. Nem sempre o

procedimento exigido do funcionário é o mais prático, pode ser simplesmente a

maneira tradicional de executar um serviço. A manutenção de procedimentos

tradicionais, não obstante a existência de métodos mais modernos e práticos,

pode ser facilitada pela recorrência ao mito da única maneira de preparar um

molho ou arrumar uma cama. Lembramos também que existem tarefas

monótonas que ganham significado para seu executor quando ela é

considerada parte de um trabalho maior e nobre. O depoimento do Assistente

de Governança do Hotel B ilustra a maneira como uma atividade considerada

doméstica e monótona, como a limpeza de um banheiro, pode ganhar

significado e importância porque está inserida em um processo grandioso que é

o serviço hoteleíro." Enriquez (1997) alerta que nem todas as organizações

possuem um sistema simbólico atuante. No entanto, as manifestações dos

entrevistados indicam que o sistema simbólico é atuante nos dois hotéis

estudados. No Hotel 8, a força e intensidade das declarações dos entrevistados

35__ A gente levanta o cliente. Os médicos curam, a gente impede que as pessoas fiquem
doentes. (Chefe de Cozinha Executivo A)
-- Meu trabalho não é servir, é entreter as pessoas, é o desafio de pegar um estressado e fazê-
lo sorrir. (Garçonete 8)
-- É muito sério, você está 'taking cere' de alguém. Na medida que eu puder fazer com que a
sua estadia seja agradável, eu contribui para um ser humano ser um pouco mais feliz. (Gerente
de Eventos 8)
36 __ Eu não comento muito com meus familiares e amigos sobre meu trabalho. Eles acham que
hotel é uma empresa onde você bate cartão, realiza tua tarefa e ponto final. Eles não têm uma
visão do que realmente é o trabalho efetuado dentro de um hotel. A maior parte das pessoas
acha que é um serviço doméstico qualquer. (Assistente de Governança A)
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revelam que seu sistema simbólico é mais ativo que o do Hotel A.

o exame das entrevistas nos permite ainda resgatar a proposta do

mesmo autor para que a análise organizacional inclua a consideração de

diferentes níveis. Enriquez (1997) apresenta 7 instâncias e alerta o pesquisador

para que a interpretação dos fenômenos observados indique qual das

instâncias será abordada pela análise organizacional. O trabalho de

interpretação dos fenômenos observados é em muito dificultado pelo fato de

não encontrarmos nenhuma instância atuando isoladamente das demais. Não

obstante esta implicação, concentraremos nossa análise em um nível apenas.

Os depoimentos nos indicam a instância grupal como uma das mais

operantes nos Hotéis A e B durante a época de realização das entrevistas. As

características dos grupos, seus processos de funcionamento, transformação e

comunicação são importantes indicadores da instância grupal. A idealização,

crença e ilusão são determinantes do funcionamento do grupo que merecem

consideração, especialmente na compreensão do grupo formado pelos

funcionários do Hotel B. Vários entrevistados expressaram a crença de que seu

hotel é o melhor de todos da cidade e mesmo do país, idealizando as suas

caraterísticas e demonstrando que o Hotel B, para eles, possui um aspecto

inatacável, está fora do alcance das tentativas dos concorrentes em superá-lo.

A ação da idealização de um projeto, no caso o apresentado pelo Hotel B,

reúne as forças e a energia do grupo diminuindo a chance de ter sua estrutura

ou regra de funcionamento questionada.

Notamos que os entrevistados sentem-se porta-vozes das empresas

onde trabalham, expressando este sentimento inclusive ao referirem-se: ao \,l
nosso Gerente Geral, o nosso Departamento de Governança, a nossa equipe,

os nossos hóspedes, neste hotel nós buscamos o serviço (...). Além do

sentimento de ser representante do hotel, existe o de fazer parte de um grupo
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específico como por exemplo o 'grupo das rnenínas", a brigada da cozinha ou

a equipe de sala. Os diversos grupos que uma organização pode acolher em

seu interior defendem uma causa, entre seus membros é difundida a idéia de

que são perseguidos e a união deste grupo tende a ser grande. As interações

nos grupos podem também determinar a vontade de introduzir alguma mudança

na organização.

Este tipo de situação pode ser elucidado pelo grupo das Camareiras do

Hotel 8 e sua luta pela conquista da utilização dos carrinhos." Na época de

realização das entrevistas, a Assistente de Governança declarou que a luta de

suas meninas por esta causa tomava bastante força e que sua posição também

seria favorável. No entanto, diante da resistência da Gerência Geral em atender

esta reivindicação das camareiras, ela continuaria a tentar persuadir sua equipe

a abandonar esta causa, divulgando os problemas que poderiam ser causados

(como barulho, danificação de móveis e paredes) pela movimentação dos

carrinhos pelos corredores e elevadores do hotel.

Diante da formação de diferentes grupos, a organização pode assumir

uma posição ambivalente: desejando que cada grupo torne-se de fato

autônomo e temendo que os mesmos sejam portadores de mudanças não

desejadas. No caso do Hotel 8, a existência do grupo das meninas pode ser

interpretado como positivo, por trazer coesão e evitar conflitos internos no

departamento de governança, e negativo, por sustentar um projeto que ameaça

a manutenção da proibição dos carrinhos de camareira como instrumento de

trabalho.

Com relação ao funcionamento dos grupos, acrescentamos que na

37 A denominação 'grupo das meninas' é bastante utilizada pelos funcionários tanto no Hotel A
como no B e faz referência à equipe de Camareiras. Trata-se, porém, de força de expressão
uma vez que a idade média das Camareiras é uma das mais elevadas entre os demais
grofissionais dos hotéis.
8 Os carrinhos são utilizados como apoio às camareiras, transportam as roupas de cama e

banho, os utensílios para a limpeza e higienização e as amenidades (sabonetes, shampoos,
etc), acompanham a camareira e diminuem a quantidade de peso que cada uma delas carrega
ao longo da jornada de trabalho.
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hotelaria as rivalidades entre as equipes de diferentes departamentos

costumam ser freqüentes. Uma das mais conhecidas animosidades dentro dos

hotéis acontece entre os funcionários da Recepção e da Governança, parte dos

atritos são gerados pela constante pressão dos Recepcionistas, para que os

apartamentos sejam arrumados e liberados para a locação o mais breve

possível, e em parte pelo contraste de personalidades entre os indivíduos que

trabalham nos bastidores (produção- Governança) e os que ficam na linha de

frente (atendimento- Recepção). Contrariamente ao que acontece na maior

parte dos hotéis, as entrevistas do recepcionista e do assistente de governança

mostram que o relacionamento entre estes dois departamentos no Hotel A é

bom." Estas declarações nos remetem a noção de grupo como um conjunto de

pessoas que consegue se comunicar no todo. Desta forma, a maneira como os

funcionários da governança e recepção estabelecem a comunicação entre si

pode indicar a formação de um diferente grupo dentro do Hotel A composto

pelos membros dos dois departamentos.

Alguns aspectos da cultura organizacional dos Hotéis A e B puderam ser

apreendidos por meio das entrevistas. A cultura organizacional pode ser

definida a partir dos elementos que a constitui e nas entrevistas realizadas

encontramos declarações que elucidam a maneira como estes elementos se

manifestam em cada um dos hotéis estudados.

A introjeção de urna imagem positiva da empresa é apresentada por

Freitas (1991) como um dos possíveis efeitos da cultura organizacional sobre

os indivíduos. Diante de uma cultura mais forte, a imagem da empresa junto ao

seu funcionário será mais positiva. As percepções sobre a imagem da empresa

dos entrevistados mostram o quanto a cultura organizacional de cada hotel

consegue desenvolver junto a seus funcionários uma imagem positiva de si

39 --Não adianta, se o pessoal da Recepção estiver a fim de aparecer e monopolizar a atenção
dos Gerentes, é a Governança que dança e no final é o hóspede que recebe um tratamento
inferior ao que poderia ter. Todos os departamentos precisam estar de acordo, somando
esforços, e é isto que conseguiram fazer no Hotel A. (Assistente de Governança A)
--Para mim o que vale é que tem um bom relacionamento: aqui em baixo entre a gente, na
Recepção, e com o pessoal lá de cima, da Governança. (Recepcionista A)
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mesma. No Hotel A, muitos funcionários valorizam as melhorias que o hotel

recebeu, reconhecem o potencial de crescimento e admitem que não é o

melhor hotel da cidade." Para os entrevistados do Hotel B, no entanto, tudo na

empresa parece estar envolvido pelo mais puro estado de perfeição pois, afinal

acreditam trabalhar no melhor hotel de São Paulo, na verdade no melhor do

país como declarou sua Garçonete. O Gerente de Eventos B compara sua

empresa a um carro da Fórmula Um e expressa a sensação decorrente do fato

de estar trabalhando nesta empresa: -- É buscar o melhor, ser o melhor!

Este comentário ilustra também a maneira como o Gerente de Eventos

B transfere para si próprio uma característica da sua empresa. O fato de

trabalhar no melhor hotel leva-o a acreditar que também ele é o melhor. O

exemplo deste entrevistado expressa a maneira como o indivíduo acredita

poder absorver a imagem grandiosa da empresa para sentir-se, ele próprio,

amado e reconhecido. (FREITAS, 1997). Podemos ainda aqui resgatar as

considerações feitas por Etchegoyen (1990) sobre as organizações singulares

ou detentoras de grande prestígio. O autor propõe que os funcionários

glorificam-se por intermédio do prestígio da empresa.

Ao propormos "os determinantes do sucesso do hotel" como um dos

tópicos a ser abordado pelos entrevistados, nos deflagramos com testemunhos

que relacionam o sucesso do hotel aos valores que são ali dentro

compartilhados. Os valores representam a essência da filosofia da empresa,

formam um dos principais elementos da cultura organizacional. A vida

organizacional adquire significado por meio dos valores que os funcionários

compartilham, Freitas (1991) acrescenta que nas organizações bem sucedidas

estes valores compartilhados tornam-se uma fonte de força. Alguns dos valores

indicados pelos entrevistados como razões do sucesso da empresa são:

reconhecimento e valorização dos funcionários no Hotel B, a filosofia de

atendimento do Hotel A que inclui a flexibilidade e personalização dos serviços,

40 O depoimento da Analista de Qualidade A ilustra esta opinião:
--Hoje o Hotel A está muito diferente depois da reforma. Ele sempre foi considerado um cinco estrelas dos
mais simples e agora ele está sendo visto e comentado no meio! (Analista de Qualidade A)
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a valorização dos detalhes na execução de cada tarefa e a sinceridade como

base para o relacionamento com os hóspedes.

A importância dos valores internalizados como orientadores do

comportamento pode ser explorada a partir das manifestações coletadas pela

variável "Principais tarefas e responsabilidades" também proposta no roteiro

das entrevistas. As tarefas e responsabilidades eleitas pelos entrevistados

como principais refletem o senso de direção determinado pelos valores da

empresa que são compartilhados pelos seus funcionários. Este senso de

direção pode ser ilustrado pela declaração do Analista de Qualidade 8, que

identifica um dos valores do Hotel B que acredita orientar o comportamento dos

funcionários:-- Trate bem os associados, os funcionários, que eles tratarão bem

os clientes ... se você não estiver lá, o associado tomará a decisão.

Esta declaração refere-se a um valor explicitamente articulado e

incorporado à filosofia do Hotel B, como esclareceu a Diretora de Recursos

Humanos 8.41 No entanto, podemos questionar a natureza dos pensamentos

puros da empresa (nas palavras do Gerente de Eventos B) baseando-nos no

conceito de valores esposados. Os valores esposados correspondem ao que as

pessoas dizem que fariam, mas não ao que elas, de fato, fazem quando

defrontadas com a situação real. Assim sendo, o fato de um determinado valor

estar exposto, presente nas declarações dos entrevistados como o senso de

direção atuante em todas as situações dentro da empresa, não nos permite

inferir se de fato este valor será o orientador do comportamento dos indivíduos.

De qualquer maneira, os valores (esposados ou não) sempre serão úteis para

manter a unidade do grupo, servindo como uma fonte de identidade para os

funcionários.

Também considerados elementos formadores da cultura organizacional,

41 __[ ..• ] a filosofia da Companhia de fazer os Recursos Humanos na hotelaria mais que um
Departamento Pessoal [. ..] Satisfazendo os seus funcionários, o hotel cria condições para que
estes satisfaçam da melhor maneira os clientes. (Diretora de Recursos Humanos B)
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as crenças e pressupostos são conceitos inquestionáveis, verdades

consideradas absolutas dentro da empresa. As entrevistas, tanto dos

funcionários do Hotel A como do Hotel B, apontam a existência da crença de

que trabalhando em um hotel que faz parte de uma cadeia internacional pode-

se fazer carreira mundial, sendo que a unidade onde o funcionário trabalha

atualmente representa uma porta aberta para ocupar vagas em todas as

demais unidades da cadeia. O Analista de Qualidade B expressa a sua opinião

com fé e convicção : eles passam uma lista de vagas em todas as unidade do

mundo. Se você tem o perfil ideal, você vai!

Reforçando o comportamento existente, garantindo que ele seja

adaptado ao ambiente organizacional e coerente com os valores da empresa,

os mitos são parte importante da cultura organizacional. O mito da grande

família indicado por Freitas (1991) como um dos mais freqüentemente utilizado

pelas empresas encontra um paralelo no ambiente hoteleiro, o mito do hotel

como casa. Confirmando o mito do hotel como a casa do funcionário e dos

hóspedes como o convidado desejado, o Diretor de Alimentos e Bebidas do

Hotel B oferece seu testemunho: -- O associado tem que considerar o hotel

como sua casa e o hóspede como seu convidado.

Esta manifestação nos permite explorar uma outra interpretação, fazendo

menção ao mito como uma idéia falsa, sem correspondente na realidade.

Podemos questionar este mito presente nos hotéis, pois o funcionário não é o

dono da casa e os convidados pagam caro pela hospitalidade ali recebida.

Assim, o mito do hotel como casa pode ser uma representação do estado ideal

de hospitalidade, funcionando como um norteador do comportamento dos

funcionários.

Um último elemento formador da cultura organizacional que merece

consideração pelo resultado das entrevistas é o tabu. Os tabus também

orientam o comportamento dos indivíduos pois evidenciam o que não é

permitido. Identificamos nas declarações coletadas nos dois hotéis a
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demarcação de uma proibição gerada pelo convívio freqüente dos funcionários

com celebridades. Qualquer tentativa de assédio do funcionário a um hóspede

famoso é visto com grande reprovação pelos seus subordinados, superiores

hierárquicos e colegas. Os entrevistados que ocupam cargos gerenciais

consideram o impulso a assediar os famosos natural apenas para seus

subordinados, estando eles próprios acima de qualquer tentação. Entre os

entrevistados que exercem funções operacionais existe uma preocupação muito

grande em esclarecer para o entrevistador que eles respeitam e zelam pela

privacidade dos hóspedes e que jamais seriam capazes de qualquer atitude

inconveniente, pedir autógrafo nem pensar ...

Está também implícito nesta orientação de tratar os famosos tão bem

quanto os demais hóspedes da casa a noção de que servir bem não é ser

subserviente. Os hotéis de primeira linha estão acostumados a hospedar

celebridades e o fato de serem procurados por ricos e famosos demonstra a

respeitabilidade e reconhecimento destes estabelecimentos. Assim, os hotéis

sinalizam para as pessoas famosas que elas estão hospedadas em um local

igualmente famoso.

Pelos diversos elementos identificados nos depoimentos dos

entrevistados constata-se que, dentro de cada hotel, existem subculturas que

operam dentro do mesmo ambiente sem, no entanto, ameaçar a unidade da

cultura da empresa como um todo. As subculturas podem estar baseadas em

nível hierárquico, proximidade geográfica ou tipo de função exercida.

Identificamos manifestações de subculturas nos hotéis que envolvem os

gerentes e os seus subordinados (baseadas nos níveis hierárquicos), o pessoal

da linha de frente- que atende diretamente os clientes- e dos bastidores- que

cuida da produção- (baseadas na proximidade geográfica à área social do hotel

e aos clientes). Assim sendo há nos Hotéis A e B subculturas de diversas

categorias profissionais, dos Gerentes de departamentos, dos Cozinheiros, dos

Recepcionistas, das Camareiras e dos Barmen, entre outros.

Para transformar o trabalho realizado diariamente pelos funcionários em
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uma empolgante aventura, as empresas modernas podem utilizar diversos

recursos. Os recursos da empresa capazes de mobilizar a energia de seus

funcionários podem envolver elementos externos tais como os concorrentes ou

alguma condição imposta pela situação econômica. No entanto, recorrer a estes

elementos externos pode não ser suficiente para obter o grande

comprometimento que as empresas desejam de seus funcionários. Le Goff

(1995) alerta que pode também existir interferência em elementos do irracional

de cada indivíduo e do inconsciente coletivo da empresa. Surgem, desta forma,

as novas representações das empresas, elas passam a oferecer uma visão

atrativa capaz de despertar nos funcionários a sensação de fazer parte desta

imagem transmitida.

Reflexos desta nova representação da empresa proposta por Le Goff

podem ser identificados em alguns dos depoimentos de nossos entrevistados.

O Hotel A propõe para seus funcionários um grande desafio- tornar-se o melhor

hotel da cidade, empreitada grandiosa capaz de mobilizar o máximo da energia

de todos os envolvidos nos processos de prestação dos serviços que a

empresa oferece. Esta representação do Hotel A cria ensejo para que o

comprometimento dos seus funcionários torne-se maior, aproximando-os do

trabalho a ser executado e mostrando a repercussão de cada tarefa executada

sobre o grande desafio de tornar o Hotel A o melhor da cidade. Já o Hotel B

recorre à imagem de que o funcionário faz parte de uma ilha de excelência-

tendo a oportunidade de contribuir para o melhor de todos os serviços

hoteleiros oferecido pelo melhor de todos os hotéis. Contribuir para os bons

resultados deste ambiente de perfeição e excelência é parte da recompensa

que o Hotel B oferece em troca da dedicação do funcionário. Ao analisar o

culto da excelência, Freitas (1999) alerta para os novos significados da palavra

excelência que adquiriu mobilidade e passa a introduzir nas empresas a busca

de atributos e qualidades sempre superiores aos já atingidos anteriormente.

Assim, manter a excelência do Hotel B pode significar a melhoria contínua dos

serviços prestados e o desafio constante aos seus funcionários de superarem a

si próprios.
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Além das considerações anteriores, essas representações propostas

pelos hotéis A e B tornam-se também uma referência comum para todos os

seus funcionários, estabelecendo um elo de ligação entre Garçons, Gerentes,

Camareiras e todos os demais membros da empresa.

Várias ocasiões podem ser aproveitadas pela administração moderna

para que os seus funcionários sintam-se de fato como uma parte integrante da

empresa, desenvolvendo o chamado sentiment d' appartenance. A empresa

que aproveita todas as ocasiões para desenvolver este sentimento é

apresentado por Le Goff (1995) como sendo a empresa do terceiro tipo. Pelas

entrevistas efetuadas pudemos identificar manifestações do sentiment d'

appartenance e observar a maneira como nos dois hotéis são utilizados

símbolos, metáforas e vocabulários próprios que ajudam a reforçar este

sentimento. O depoimento da Governante Executiva do Hotel A expressa a sua

sensação de fazer parte da empresa: --Eu senti que a minha pessoa aqui no

hotel tem um certo peso, coisa que em outros hotéis não tinha. Além desta

sensação de fazer parte do Hotel A, existe nos entrevistados o sentimento de

ser integrante da rede controladora do hotel A que pode ser ilustrado pelo

depoimento do Diretor de Recursos Humanos A: -- Eu sinto orgulho de fazer

parte desta grande família que é a rede A. Sinto que eu sou um grão que forma

esta enorme e importante cadeia.

A utilização da metáfora como recurso para o reforço ao sentiment d'

appartenance também pode ser observado nesta declaração do Diretor de

Recursos Humanos A. A idéia de sentir-se como um grão de areia que compõe

a cadeia controladora do hotel também é expressa pelo Diretor de Alimentos e

Bebidas A.42

No Hotel B, freqüentemente os entrevistados recorriam ao termo

associado para fazer referência ao funcionário. A utilização de um vocabulário

42 __ Esse hotel é um grão de areia, mas este grão de areia movimenta estes 2600 hotéis que fazem parte
da rede (Diretor de Alimentos e Bebidas A)
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próprio da empresa pode ser interpretada como manifestação de uma prática

que também reforça o sentiment d' appartenance. Notamos, no entanto, que a

adoção do termo associado é mais comum entre os entrevistados de cargos

gerenciais ou de supervisão, sendo pouco citado nos depoimentos de

funcionários que ocupam cargos operacíonaís." Entre os entrevistados adeptos

do vocábulo associado, a freqüência que o termo aparece ao longo das

entrevistas é muito grande. Esta ocorrência me leva a questionar a

naturalidade ou o artificialismo na adoção do termo por parte de alguns

entrevistados.

Constatamos nos depoimentos dos entrevistados que uma série de

imagens e representações é compartilhada por quem está fora da operação do

hotel." A imagem do funcionário junto a seus amigos e familiares é outra fonte

de referência que a empresa oferece. Amigos e familiares, da maior parte dos

entrevistados, valorizam o fato de trabalhar em um lugar elegante e sofisticado

e tendem a associar as qualidades do local de trabalho ao seu funcionário."

Contrastando com o que foi relatado pela maior parte dos entrevistados, as

Camareiras dos hotéis A e B relataram que para seus familiares e conhecidos

trabalhar em hotel, mesmo que seja de primeira linha, desperta associações

neçatívas." Acreditamos que esta imagem pouco favorável do funcionário de

43 Alguns dos depoimentos que ilustram a situação:
-- O respeito da Companhia perante o associado. Ser reconhecido como pessoa, não apenas
um objeto para atingir objetivos. (Gerente de Alimentos e Bebidas B)
--Trate bem os associad~ os funcionários, que eles tratarão bem os clientes. Isso é o

importante no hotel. Você pode confiar nos associados e saber que, se você não estiver lá, o
associado tomara a decisão. (Analista de Qualidade B)
-- Este hotel consegue criar um conceito para os associados sentirem orgulho de trabalhar

aqui. Isso o diferencia em muito do mercado, mesmo fora da área da hotelaria. (Diretor de
Alimentos e Bebidas B)
44 Outros profissionais estão também sujeitos a este tipo de representação coletiva como
comenta Mucchielli (1992). O autor ilustra com o caso dos comissários de bordo, cuja profissão
é vista pela população como propicia para uma vida de aventuras.
45 --As pessoas na rua falam: Onde você trabalha? Ai que lobby maravilhoso! Trabalhar em um
cinco estrelas é legal porque as pessoas falam ai que lobby lindo e te acham uma estrela de
cinema porque trabalha no Hotel B. (Assistente de Governança B)
-- (...) Meu namorado é comissário de bordo e sei que ele curte o fato de eu estar aqui. Para ele
é importante, eu não sou uma qualquer, não trabalho numa espelunca. (Recepcionista B)
46 --Meu marido não queria nem ver, quando falei do emprego em hotel. (Camareira A)
--Minha filha fica chateada porque na escola tem colegas que ficam dizendo que eu não venho
no hotel para trabalhar, essas coisas assim ... (Camareira B)
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hotel reflita o fato do círculo social destas camareiras ter pouco contato e

conhecimento das características de um hotel de primeira linha, não

diferenciando-o dos demais tipos de hotel.

Outro aspecto que valoriza a imagem do funcionários dos hotéis de

primeira linha é a possibilidade de conviver com celebridades. Diante do olhar

dos outros o funcionário por conviver com pessoas especiais torna-se ele

próprio especial, pegando emprestado para si um pouco do brilho do outro. Já

que a identidade do indivíduo também é formada a partir do olhar dos outros, a

convivência com celebridades também desperta no próprio funcionário a

sensação de ser especial, pois como expressou o Gerente de Eventos A: -- De

repente, numa festa você vira o centro das atenções. Entre amigos você

sempre tem alguma coisa para contar.

As entrevistas realizadas com os Cozinheiros e Chefes de Cozinha

Executivos nos permitem comparar os depoimentos coletados aos resultados

obtidos pelo estudo realizado por Fine (1996). Este autor analisou vários

aspectos da identidade de cozinheiros, concluindo que nesta categoria

profissional existe a predominância da identidade ocupacional em relação à

identidade organizacional. Os Cozinheiros e Chefes de Cozinha Executivo que

entrevistamos confirmaram o resultado do estudo de Fine, mostrando que a

identidade ocupacional, associada às atividades e responsabilidades da

profissão, é por eles bastante valorizada. No entanto, nossos entrevistados

também demonstraram que a identidade organizacional, associada ao Hotel A

ou B, desempenha um importante papel na construção da identidade de cada

um deles. Assim sendo, os Chefes de Cozinha já são estrelas e a organização

é apenas o palco onde se apresentam, mas existem palcos mais reputados que

outros como é o caso da cozinha de um hotel de prestígio. Notamos ainda que

em outras categorias profissionais entrevistadas, tais como Garçom e Barman,

detectamos a valorização da identidade ocupacional. De uma maneira geral a

identidade ocupacional parece ocupar um papel de destaque nas profissões

160



que tem suas tarefas e responsabilidades bem definidas e também

reconhecidas como específicas da profissão.

Além de influenciar a percepção de qualidade do serviço dos hóspedes e

clientes, o prestígio interfere no status dos funcionários do hotel. O papel que

este atributo da empresa desempenha na relação com os seus funcionários foi

investigado por intermédio dos depoimentos dos entrevistados, sendo mais

evidente a sua manifestação na abordagem da variável Percepções sobre a

imagem da empresa. As representações utilizadas pelos entrevistados para

referirem-se ao hotel onde trabalham são indicadoras da importância do

prestígio como um dos determinantes da relação empresa e funcionário.

Os impactos do prestígio sobre os funcionários são visíveis quando na

análise da interferência das empresas na identidade do funcionário. A

possibilidade de transferência do prestígio dos hotéis de primeira linha para os

seus funcionários, oferecendo a estes oportunidade de glorificar-se por

intermédio da empresa onde trabalham, é confirmada pelos testemunhos de

entrevistados dos hotéis A e B.

Os entrevistados demostraram acreditar que o hotel de primeira linha

deixou de ser uma empresa que simplesmente presta serviços de alojamento e

alimentação a viajantes. Os depoimentos indicam a existência de uma empresa

que na realidade gera luxo e glamour, reconstituindo dentro de suas paredes

um cenário muito singular onde prevalece o estado ideal e desejável de todos

os aspectos do quotidiano, isolado dos problemas e desafio que a cidade de

São Paulo impõe a todos que se aventurarem deixar o lobby do hotel. Parte

atuante neste cenário, o funcionário além de contribuir para este estado de

perfeição, apropria-se de muitas desses atributos do hotel, entre eles o luxo,

glamour e prestígio. Assim, trabalhar em um reconhecido hotel de alta categoria

é ter a possibilidade de tornar-se um profissional de maior capacidade e

reconhecimento, adquirindo também prestígio e sofisticação para a sua pessoa.
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Entre nossos entrevistados dos hotéis A e B, identificamos funcionários

que absorvem parte do prestígio da empresa tornando-o um referencial para a

sua própria identidade. A percepção do entrevistado sobre a imagem da

empresa onde trabalha interfere na apreensão da sua imagem individual, desta

forma, o charme, sofisticação e grande reconhecimento do hotel envolve o

profissional a tal ponto dele se sentir como parte integrante e portadora destes

atributos.

Outra referência oferecida pelos hotéis de primeira linha que interfere na

identidade individual é a imagem do funcionário junto a amigos e familiares.

Nas entrevistas a investigação da variável Imagem do funcionário nos permitiu

explorar os seus impactos na formação da identidade individual do funcionário.

Aqui também o requinte e prestígio do hotel são considerados atributos

significativos que fascinam as mães, namorados e vizinhos dos profissionais

entrevistados. Para quem está fora da operação do serviço hoteleiro, a imagem

do hotel permeia, não só a imagem de quem ali se hospeda, mas também a de

quem ali trabalha. Assim, a elegância dos ambientes e serviços do hotel passa

a ser associada à imagem de seus funcionários.

Apesar de a empresa ser uma importante referência, a profissão

exercida desperta igualmente impressões que interferem na imagem do

indivíduo. No entanto, mesmo que exercendo a mesma profissão, o fato de

passar a trabalhar em um hotel de primeira linha valorizou a imagem de muitos

dos entrevistados junto a suas famílias. Assim o indivíduo pode encontrar no

hotel um apoio para legitimar sua profissão que se exercida em outra empresa,

fora do segmento de hotéis de primeira linha, encontraria maiores dificuldades

em ser aceita e reconhecida como uma boa opção profissional.

A investigação da variável Convívio com Celebridades nos permitiu

identificar uma ligação entre este tópico e a imagem do funcionário. Além do

próprio funcionário considerar um mérito o fato de trabalhar em um hotel digno

de receber grandes celebridades, o olhar da família, amigos e conhecidos dos
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entrevistados também valoriza o fato dele conviver com pessoa famosas. Ter

contato com celebridades, mesmo que sempre exista a clara distinção entre o

que seria uma convivência social de igual para igual e o relacionamento gerado

pelo ato de estar apenas servindo, gera o desenvolvimento de representações

fantasiosas tais como minha mãe é amiga da Xuxa ou o Rei chama meu filho

pelo nome.

Na tentativa de melhor conhecer os profissionais da hotelaria,

recorremos também a informações relativas à formação escolar específica na

área. Verificamos que significativa parte desta formação se dá através de aulas

práticas nos laboratórios e hotéis-escola que já semeiam no aluno os valores da

hotelaria. Oferecendo contato com o ambiente, equipamentos, uniformes e

normas de conduta da futura profissão, as aulas práticas transmitem ao aluno,

além do conhecimento técnico, os ideais da hotelaria, estimulando o

desenvolvimento do espírito da hospitalidade e do amor à profissão.

Outro esclarecimento decorrente da análise dos valores predominantes

entre os entrevistados refere-se à relação entre o sucesso dos hotéis A e B e a

capacidade destas empresas em fazer com que seus funcionários absorvam os

seus valores principais. A análise das variáveis Determinantes do Sucesso do

Hotel e Principais Tarefas e Responsabilidades nos permitiram identificar a

manifestação de alguns dos mais significativos valores da hotelaria, percebendo

inclusive as diferenças entre os que predominam nos depoimentos dos

funcionários do Hotel A e do Hotel B. Não obstante a existência de valores da

hotelaria de alta categoria, tais como o respeito a privacidade dos hóspedes e a

valorização dos detalhes, existem também valores que são compartilhados com

mais intensidade em cada um dos hotéis. Observamos o predomínio nas

entrevistas dos funcionários do Hotel A da visão de que a filosofia de

atendimento personalizado, os funcionários e a colaboração entre os

departamentos são os principais pontos de sustentação do bom desempenho

da empresa. Já nos depoimentos coletados no Hotel B predomina a filosofia

da empresa de tratamento dos funcionários e o espírito de hospitalidade como
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os determinantes do senso de direção comum que unifica os esforços e garante

o sucesso do serviço prestado.

Além das questões levantadas inicialmente, ao longo do

desenvolvimento da pesquisa surgiram alguns novos pontos de questionamento

que anteriormente não haviam sido considerados. Certas observações de

nossos entrevistados despertaram inclusive o nosso interesse por temas que

podem ser abordados em futuros estudos. Explicitamos a questão da

atratividade dos cursos específicos na área hoteleira baseada principalmente no

glamour que os candidatos associam a estas profissões. É também o glamour

das profissões hoteleiras que, depois do aluno já ter ingressado neste mercado

de trabalho, causa as mais significativas decepções no dia a dia.

Uma vez que, atrás do cenário luxuoso onde é entregue o serviço

hoteleiro ao hóspede, existe o bastidor, desprovido de qualquer sofisticação,

onde é executada a maior parte das operações hoteleiras. O aspirante às

profissões hoteleiras não conhece a realidade do trabalho que precisa ser

executado, prevalecendo na sua escolha uma representação idealizada de

hotel como ilha da fantasia. Este alerta, discutido especialmente na entrevista

do Chefe de Cozinha Executivo do Hotel A47, torna-se ainda mais importante

quando somado às considerações de outro entrevistado sobre a mesma

questão. A Diretora de Recursos Humanos do Hotel B aponta a dificuldade dos

funcionários distinguirem e lidarem com a proximidade da sofisticação, luxo e

glamour decorrente do ambiente de trabalho e o distanciamento destes

mesmos elementos que o salário impõe à vida pessoal do tunclonarío." O

glamour tão próximo do funcionário durante as suas horas de trabalho torna-se

inacessível após o expediente. Não obstante as implicações que o glamour dos

hotéis de primeira linha adiciona à relação entre o funcionários e a empresa,

47 --Muitos dos candidatos ao glamour, principalmente os filhos da classe média brasileira que está
acostumado a ter empregada em casa, quebra a cara quando vê que tem de ralar a barriga atrás da pia
também. (Chefe de Cozinha Executivo A)
48 --Eu sempre enfatizo para os meus funcionários que essa não é a nossa realidade, não podemos
freqüentar lugares como esse hotel, não podemos comprar o caviar e champanhe que servimos. Todo
esse glamour faz parte do meu trabalho, mas não da minha vida pessoal. (Diretora de Recursos Humanos
B)
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parece ser esclarecedor o depoimento do Diretor de Alimentos e Bebidas do

Hotel B: -- A maioria das pessoas entra para a hotelaria pelo glamour. Eu,

depois de 18 anos, ainda sinto ... Embora o glamour não seja tão acessível, é o
que me faz continuar.

Como última consideração faz-se necessário lembrar os limites impostos

pela natureza exploratória deste estudo que impede a generalização das suas

conclusões. Nosso estudo permitiu, no entanto, aumentar os conhecimentos

sobre a relação entre funcionários e hotéis de primeira linha, esclarecendo e

estimulando a compreensão das questões propostas inicialmente.
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ABSTRACT

This essay is on the influence of the values and prestige of first class hotels

in the revel of commitment of its employees at work. The unconscious life of the

organizations, the organizational culture, the company's myth and identity are the

theoretical reference to this work, which also includes a in depth interview with 27

key-role employees of two hotels in city of São Paulo, Brazil. The following points

were studied in the interview: the impact of the company's image; the key factors

for the hotel's success; the main tasks and duties of each job; the most important

reason to work in this industry; the employees'image in the society; and the dose

contact with celebrities. The interview's conclusions are presented by professional

category and then by industry, focusing on the cultural aspects shared by every

hotel.



Características dos Entrevistados

Profissional Empresa Sexo Idade Tempo Experiência Anterior Cursos na Área Hoteleira

(anos) Na Empresa em Hotelaria

Barman Hotel A masculino 25 1 ano Sim

Barman Hotel B masculino 28 2 anos Sim Técnico Barman Senac

Cozinheiro Hotel A masculino 24 4 anos Não

Cozinheiro Hotel B masculino 37 1 ano e 2 meses Não

Camareira Hotel A feminino 44 7 anos Não

Camareira Hotel B feminino 37 2 anos Não

Garçom Hotel A masculino 26 11 meses Sim Técnico Garçom Senac

Garçom Hotel B feminino 20 1 ano Não Superior Hotelaria Senac

Recepcionista Hotel A masculino 22 6 meses Não

Recepcionista Hotel B feminino 21 1 ano e 2 meses Não Superior Hotelaria-(cursando)

Assistente de Governança Hotel A masculino 28 4 meses Sim Superior Hotelaria- Caxias do Sul

Assistente de Governança Hotel B feminino 23 2 anos Sim

Analista de Qualidade Hotel A feminino 29 5 anos e 5 meses Não Superior Hotelaria Senac

Analista de Qualidade Hotel B masculino 30 1 ano Não

Governante Executivo Hotel A feminino 49 6 meses Sim Técnico Hotelaria- Inglaterra

Gerente de Eventos Hotel A masculino 31 5 meses Sim Superior Hotelaria- Curitiba



Características dos Entrevistados

Profissional Empresa Sexo Idade Tempo Experiência Anterior Cursos na Área Hoteleira

(anos) Na Empresa em Hotelaria

Gerente de Eventos Hotel B masculino 39 1 ano Sim Superior Hotelaria- Suiça

Gerente de Marketing Hotel A feminino 26 1 ano e 5 meses Sim

Gerente de Marketing Hotel B masculino 29 5 meses Sim

Gerente de Recepção Hotel A masculino 26 3 anos Sim

Gerente de Recepção Hotel B feminino 29 2 anos Sim Superior Hotelaria Senac

Chefe de Cozinha Executivo Hotel A masculino 43 9 anos Sim Chefe de Cozinha Senac

Chefe de Cozinha Executivo Hotel B masculino 38 1ano e 6 meses Sim Chefe de Cozinha - Franç9-____

Diretor de Alimentos e Bebidas Hotel A masculino 35 5 meses Sim Superior Hotelaria- Caxias do Sul

Diretor de Alimentos e Bebidas Hotel B masculino 35 2 anos Sim Superior Hotelaria- Suiça

Diretor de Recursos Humanos Hotel A masculino 39 6 meses Sim Pós -graduação Hotelaria

Diretor de Recursos Humanos Hotel B feminino 26 2 anos Sim Superior Hotelaria Senac



Hotel A

I GERENTE GERAL I
ANALISTA QUALIDADE

(entrevistado)

DIRETOR DIRETOR GERENTE GERENTE GERENTE GOVERNANTE
RECURSOS ALIMENTOS E EVENTOS MARKETING HOSPEDAGEM EXECUTIVO
HUMANOS BEBIDAS (entrevistado)

(entrevistado) (entrevistado) (entrevistado) (entrevistado)

CHEFE GERENTE GERENTE GERENTE ASSISTENTE CHEFE
COZINHA EXECUTIVO RESTAURANTE RECEPÇÃO RESERVAS GOVERNANÇA LAVANDERIA

(entrevistado) (entrevistado) (entrevistado)

I . T I I I

I COZINHE IROS
11

BARMAN
II

GARÇONS I I RECEPCIONISTAS I IAGENTE RESERVAS I
I

CAMAREIRAS
I I AUXtLlARES I(entrevistado) (entrevistado) (entrevistado) (entrevistado) (en trevistad a) LAVANDERIA

IAJUDANTE I COMIM I
BAR



Hotel B

GERENTE GERAL

ANALISTA QUALIDADE
(entrevistado)

DIRETOR DIRETOR GERENTE GERENTE GERENTE GOVERNANTE
RECURSOS ALIMENTOS E EVENTOS MARKETlNG RECEPÇÃO EXECUTIVO
HUMANOS BEBIDAS (entrevistado) (vago)

(entrevistado) (entrevistado) (entrevistado) (entrevistado)

I
CHEFE GERENTE RECEPCIONISTAS ASSISTENTE CHEFE

COZINHA EXECUTIVO RESTAURANTE (entrevistado) GOVERNANÇA LAVANDE RIA
(entrevistad o) (entrevistado)

I I I
ICOZINHEIROS II BARMAN GARÇONS I I CAMAREIRAS I I AUXILIARES I

(entrevistado) (entrevistado) (entrevistado) (entrevistada) LAVANDERIA

I I
AJU DANTE I I COMIM I

BAR


