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  Este livro é resultado da organização didática de temas consolidados 
na literatura por autores e pesquisadores da hotelaria e do turismo. Ele deve 
servir de alicerce para o aprendizado, as reflexões e discussões na disciplina 
Gestão de Meios de Hospedagem, do curso de Gestão de Turismo.
  É notório que a hotelaria é uma das áreas que mais emprega no 
Turismo, mas que também demanda um profissional cada vez mais 
qualificado e proativo. O objetivo deste material, portanto, é dar subsídios 
para os estudos da hotelaria, no intuito de contribuir com as reflexões 
e aprendizados dos alunos em torno de assuntos importantes, como: 
planejamento, gestão, qualidade, hospitalidade e sustentabilidade.
  Para tanto, este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro 
capítulo, são apresentadas definições, tipologias e classificações dos meios 
de hospedagem. Neste tópico, o aluno poderá compreender as bases e 
particularidades que envolvem a diversidade do mercado hoteleiro, assim 
como a importância da organização interna destes empreendimentos.
  Em seguida, no segundo capítulo, serão abordados temas ligados à 
administração hoteleira, tais como:  administração dos hotéis no Brasil; grandes 
redes de hotéis brasileiras; qualidade no atendimento e satisfação dos clientes; 
e hospitalidade na hotelaria. Aqui o discente poderá entender a dinâmica do 
mercado hoteleiro, bem como temas indispensáveis ao turismo de forma geral.
  No terceiro capítulo, será apresentado o tema planejamento e gestão nos 
meios de hospedagem, assim como o sistema de gestão da sustentabilidade 
hoteleira. Estes assuntos são primordiais para que o gestor de turismo perceba 
a complexidade e os desafios do gerenciamento de uma empresa hoteleira.
  Além disso, o aluno com o perfil empreendedor também poderá iniciar 
seus estudos sobre o desenvolvimento de projetos hoteleiros, no capítulo 
quatro. Nele, o futuro gestor encontrará alguns elementos importantes sobre 
a elaboração do projeto hoteleiro; viabilidade do negócio; elaboração dos 
planos setoriais e também reflexões em torno da vocação turística do local.
  No quinto e último capítulo, o estudante terá acesso a dois textos 
complementares com temas atuais e relevantes: “Hostels: novos meios 
de hospedagem em Aracaju-SE”; e “Governança: diferencial competitivo 
na hotelaria”.
  Por fim, desejo que este material didático seja útil para os futuros gestores 
de turismo e por todos aqueles que se interessam pela área! 

Bons Estudos!

APRESENTAÇÃO
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1.1 ALGUMAS DEFINIÇÕES EM HOTELARIA
  
  Empresa Hoteleira: conforme a Resolução Normativa 387/98 da 
Embratur: “Considera-se empresa hoteleira a pessoa jurídica que explore 
ou administre meio de hospedagem e que tenha em seus objetivos sociais 
o exercício de atividade hoteleira”.
  Hotel: meio de hospedagem do tipo convencional mais comum, 
normalmente localizado em perímetro urbano, e destinado a atender 
turistas, tanto em viagens de lazer quanto em viagens de negócios. Também 
podemos definir hotel como uma empresa pública que visa obter lucro 
oferecendo ao hóspede alojamento, alimentação e entretenimento.
  Unidade Habitacional (UH): é o espaço compreendido pelo quarto 
e o banheiro, colocado a disposição do hóspede, mediante pagamento de 
diária, nos estabelecimentos de hospedagem, também conhecido como 
apartamento de hotel.
  Diária: o preço de hospedagem correspondente à utilização da UH 
e serviços incluídos, por um período básico de 24 horas, observados os 
horários fixados para a entrada (check-in) e saída (check-out).

DEFINIÇÕES, TIPOLOGIA
E CLASSIFICAÇÃO1
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1.2 TIPOLOGIA DE MEIOS DE HOSPEDAGEM

  O setor hoteleiro, através de sua prestação de serviços, vem crescendo 
em todo território mundial. Dentre os principais atrativos da empresa 
hoteleira está a qualidade do serviço prestado por ela. Para tanto, a sua 
equipe precisa ser rigorosamente treinada, resultando numa mão-de-obra 
altamente qualificada. 
  Como afirma BENI (1998, p.187): “A empresa hoteleira, quando 
comparada a outros tipos de empresas, é menos propensa à automação, 
pois o tratamento pessoal, o calor humano faz parte essencial da prestação 
dos serviços hoteleiros”.
  Diante desse contexto, a segmentação é uma ferramenta dos 
estabelecimentos que, de acordo com os serviços prestados e o tipo de 
atendimento aos clientes, consegue de forma mais objetiva, atingir a 
satisfação de um cliente cada vez mais exigente, pois tem a possibilidade 
de direcionar o produto de acordo com os interesses e necessidades de seu 
público alvo.
  Abaixo segue a tipologia de meios de hospedagem, de acordo com a 
conceituação de BENI (1998, p. 300-303):
  Pousada: estabelecimento comercial de hospedagem que se 
situa em edificações de valor histórico, ou em construções novas, com 
predominância do estilo do proprietário na decoração interna, paisagismo 
do entorno, serviços com atendimento personalizado e cozinha regional ou 
internacional refinada. A pousada evoluiu para a categoria de equipamento 
hoteleiro convencional no Brasil. 
  Flat / Apart-Hotel: estabelecimento comercial de hospedagem, 
com serviço de recepção e telefonia, cujas unidades habitacionais têm 
instalações mínimas como dormitório, sala de estar, banheiro privativo 
e pequena cozinha. É provido de certos serviços gerais à disposição do 
usuário, tais como arrumação, limpeza, lavanderia e outros.
  Hotel Business: hoje é o grande filão do mercado, são hotéis 
inseridos em complexos de torres com escritório, lojas, cinemas e centros 
de convenções. A ocupação está diretamente ligada às convenções e 
congressos. Dentre as suas características destacam-se por possuírem 
espaços para eventos, salas de reuniões e auditórios. 
  Hotel Fazenda: situados em áreas rurais, são empreendimentos 



12

instalados em sedes de fazendas que mantém sua atividade rural e 
complementam sua renda tradicional com a atividade hoteleira.
  Hotel Econômico: se caracterizam pela redução de custos 
(operacionais e administrativos) e a racionalidade na prestação de serviços, 
contudo isso não acarreta perda de qualidade e conforto. A permanência é 
curta, geralmente uma ou duas noites. 
  Hotel SPA: esses hotéis têm como foco de atuação a beleza e o bem-
estar. Outras características são a presença de nutricionistas, médicos, 
serviço personalizado. 
  Hotel Resort: comportam uma vasta área de lazer, com várias 
piscinas, campos de golfe e tudo o que incentive a prática de esportes. 
As atividades esportivas são monitoradas por uma equipe de animação ou 
recreação. As pessoas acorrem aos resorts em busca de lazer e recreação. 
Vão à procura de clima agradável - seja no inverno ou verão -, em que 
possam participar de atividades recreativas ou simplesmente relaxar. 
  Em razão da localização remota à maioria dos resorts, os hóspedes 
costumam ser uma “clientela cativa”, que costumam aí se hospedar 
periodicamente. Esse fato coloca os administradores de resorts diante do 
desafio de sempre surpreender o cliente que retorna. 
  A sazonalidade da operação constitui outro desafio – grande parte dos 
resorts não funciona durante o ano todo, ou sofre baixíssimos índices de 
ocupação em determinados períodos. Objetivando aumentar seus índices de 
ocupação, os resorts diversificam suas estratégias de marketing, passando 
a vender para convenções, reuniões de negócios, programas de incentivo 
de vendas ou de produtividade em geral, eventos esportivos e de recreação.
  Hotel-Residência ou Suíte Service: estabelecimento de hospedagem 
enquadrado na categoria hotel, dispondo de unidades habitacionais 
constituídas de acordo com a classificação oficial e serviços de alimentação 
parcial, sendo o aluguel básico cobrado por uma semana completa. 
  Eco Hotel / Lodge: estabelecimento comercial de hospedagem situado 
em florestas tropicais ou em áreas naturais protegidas, com arquitetura e 
estrutura construtiva adaptadas às condições do meio ambiente no sentido 
de preservação.
  Motel: meio de hospedagem que aluga apartamentos mobiliados, 
possuindo também serviços completos de alimentação, situado às 
margens de rodovias, fora das zonas urbana e suburbana, e que dispõe de 
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vagas em estacionamento, coberto ou descoberto, em número igual ao de 
unidades habitacionais.
  Pensão: estabelecimento comercial de hospedagem, geralmente de 
caráter familiar, com serviços característicos de alojamento, representados 
pela locação de quartos individuais ou compartilhados, com instalações 
sanitárias coletivas proporcionais à quantidade de leitos, e pelo fornecimento 
de refeições incluídas nas diárias. 
  Hospedarias: estabelecimentos de hospedagem, com serviços 
parciais de alimentação, nos quais se alugam quartos ou vagas com 
banheiros privativos ou coletivos, asseguradas as condições mínimas de 
higiene e conforto. 
  Albergue de Turismo (Hostels)1: estabelecimento comercial 
de hospedagem, destinado ao atendimento do Turismo Social, já muito 
difundido na Europa e nos EUA, com expansão na América do Sul. 
  Tem instalações e serviços básicos e elementares para atender 
demanda específica de alojamento de segmentos sociais com recursos 
financeiros modestos como estudantes e aposentados. 
  Situa-se de modo geral nas grandes metrópoles e centros turísticos. 
Apresenta unidades habitacionais simples, comportando quartos individuais 
ou dormitórios coletivos, com serviços parciais de alimentação. 
  Acampamento Turístico (Camping): estabelecimento comercial 
de locação de espaço, instalações e serviços, destinado à cessão individual 
de lotes para instalação de barracas e/ou estacionamento de trailers ou 
motor homes. Dispõe de infraestrutura básica em toda a área e edificações 
de serviços centralizados de alimentação e higiene.

1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

1.3.1 Classificação quanto à categoria

  Nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns outros países o preço da 
diária é a única forma de classificação da categoria do hotel.
  Originaria dos países europeus, a classificação da categoria de hotéis 
com o número de estrelas foi implantada no Brasil sob administração da 

1 Ver artigo sobre os Hostels de Aracaju nas leituras complementares, apresentadas no 
último capítulo.
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Embratur, que para tanto, segmentou os equipamentos existentes e norteou 
os novos investimentos, desde que atendessem aos aspectos legais. 
  Utilizando uma planilha de avaliação, a classificação foi feita 
atribuindo-se pontos em função dos quesitos distribuídos em três blocos 
de itens que avaliavam: aspectos construtivos (tipo do prédio, unidades 
habitacionais, restaurantes, etc.); instalações e equipamentos (mobiliário, 
climatização, etc.); serviços (número de empregados, experiência, a troca 
de roupas de cama, etc.).
  A validade dessa classificação sempre foi discutida desde a sua implantação, 
e em nenhum momento houve consenso quanto aos seus fundamentos.
  Em 1998, a Embratur cancelou aquele sistema de classificação. As 
principais justificativas para esse cancelamento foram que havia baixa 
credibilidade e que aquele modelo estava exaurido ou estagnado.
  Em 2002, a Embratur faz convênio com a ABIH (Associação 
Brasileira da Industria de Hotéis) para que, em conjunto, criassem uma 
nova classificação. No Brasil, os hotéis foram assim classificados:

 LUXO SUPERIOR 5 estrelas - H - HL - HH

 LUXO 4 estrelas - H - HL - HH
 STANDART SUPERIOR 3 estrelas - H - HL - HH - P
 STANDART 2 estrelas - H - HL - HH - P
 SIMPLES 1 estrela - H - HL - HH - P

Figura 01 - Classificação dos meios de hospedagem brasileira (2002).

  Pousada (P): meio de hospedagem com aspectos arquitetônicos e construtivos, 
instalações, equipamentos e serviços mais simplificados, normalmente limitados apenas 
ao necessário à hospedagem do turista para o aproveitamento do atrativo turístico próximo 
ao local em que o estabelecimento se situa.
  Hotel (H): meio de hospedagem do tipo convencional mais comum, normalmente 
localizado em perímetro urbano, e destinado a atender turistas, tanto em viagens de lazer 
quanto em viagens de negócios.
  Hotel Histórico (HH): meio de hospedagem instalado, total ou parcialmente, 
em edificação de valor histórico ou de significado regional em local reconhecido pelo 
Poder Público e que, em razão disso, está normalmente sujeito a restrições de natureza 
arquitetônica ou construtiva.
  Hotel de Lazer (HL): meio de hospedagem normalmente localizado fora dos centros 
urbanos, com aéreas não edificadas amplas, com aspectos arquitetônicos e construtivos, 
bem como instalações, equipamentos e serviços especificamente destinados a recreação e 
entretenimento, que o tornam prioritariamente destinado a viagens de lazer.



15

  Resort: meio de hospedagem incluído no tipo Hotel Lazer que tem como obrigações 
principais estar localizado em área de preservação ou equilíbrio ambiental, tenha em 
sua construção sido precedida por estudos de impactos ambientais e pelo planejamento 
da ocupação do uso do solo, visando à conservação ambiental, tenha área total e não 
edificada, bem como infraestrutura de entretenimento e lazer, significativamente superior 
as dos empreendimentos similares, e que tenha condição de classificação nas categorias 
luxo ou superluxo.

1.3.2 Classificação quanto ao valor das diárias

  » As diárias poderão ser:
» Simples, somente a unidade habitacional;
» Com café da manhã (Bed & Breakfast);
» Meia pensão (MAP), que inclui além do café da manhã mais uma 
refeição, que poderá ser o almoço ou o jantar;
» Pensão completa (FAP), que inclui o café da manhã e duas 
refeições diárias por pessoa;
» All included é a modalidade que inclui todas as refeições e uma 
carta de bebidas alcoólicas ou não, predefinida, no preço das diárias.

  Normalmente, os sites dos meios de hospedagem, bem como os sites 
de reservas dos meios de hospedagem, indicam os serviços que estão 
incluídos no valor da diária.

1.3.3 Classificação quanto ao tamanho do hotel

  No Brasil chegou-se ao conceito de tamanho da empresa hoteleira, a 
partir do número de unidades habitacionais que o empreendimento possui 
para venda, bem como o faturamento anual. Dessa forma, alguns autores 
classificam os meios de hospedagem quanto ao tamanho em: pequeno, 
médio ou grande, conforme destacado na tabela abaixo:

Tamanho do Hotel Faturamento por ano Número de UH’s
Pequeno Menor que R$ 120 mil 1 a 40
Médio Maior que R$ 120 mil 41 a 200
Grande Maior que R$ 120 mil Maior que 200

Figura 02 - Classificação dos meios de hospedagem quanto ao tamanho.
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1.3.4 Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 
Hospedagem2 (2010)

  O Sistema Brasileiro de Classificação (SBClass) é um instrumento 
reconhecido oficialmente para divulgar informações claras e objetivas sobre 
os meios de hospedagem, sendo importante mecanismo de comunicação 
com o mercado e o modo mais adequado para o consumidor escolher quais 
os meios de hospedagem deseja utilizar.
  O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem foi 
construído por meio de uma ampla parceria entre o Ministério do Turismo, 
Inmetro, Sociedade Brasileira de Metrologia e Sociedade Civil, e foi um 
importante passo para possibilitar a concorrência justa entre os meios de 
hospedagem do país e auxiliar os turistas, brasileiros e estrangeiros, em 
suas escolhas.
  A exemplo de vários países, como França, Portugal, Alemanha, Suíça, 
Dinamarca, Chile, Suécia e outros, o Brasil estabeleceu o seu Sistema de 
Classificação de Meios de Hospedagem como estratégia para promover e 
assegurar a sua competitividade em um mercado global altamente disputado.
  Dessa forma, o SBClass utiliza a consagrada simbologia de 
estrelas para diferenciar as categorias, em todas as tipologias de meios 
de hospedagem. Porém, a nova classificação agrega uma nova categoria 
de meio de hospedagem, que vem se tornando muito comum em algumas 
localidades brasileiras, o Cama & Café.
  Para fins das tipologias empregadas, entende-se por MEIO DE 
HOSPEDAGEM:

Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente 
de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de 
alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência 
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros 
serviços necessários aos usuários, denominados de serviços 
de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, 
tácito ou expresso, e cobrança de diária” (Artigo 23 da Lei nº 
11.771/2008).

  Considerando que cada tipologia de meio de hospedagem reflete 
diferentes práticas de mercado e expectativas distintas dos turistas (um Hotel 
2 Pesquise mais sobre este tema no site do Ministério de Turismo: www.turismo.gov.br.
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5 estrelas é diferente de uma Pousada 5 estrelas, por exemplo), o Sistema 
Brasileiro de Classificação estabeleceu categorias específicas para cada tipo.
  A seguir as novas categorias, segundo o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Meios de Hospedagem (2010):

Figura 03 - Cartilha do SBCLASS (2010), disponível em: www.turismo.gov.br

  Para saber mais sobre o Sistema Brasileiro de Classificação 
Hoteleira, consulte: www.turismo.gov.br / www.cadastur.turismo.gov.br / 
classificacao@turismo.gov.br
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1.4 ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM

  A estrutura organizacional hoteleira, qualquer que seja a categoria 
do hotel ou mesmo o número de Unidades Habitacionais (UHs), pode ser 
reduzida a quatro processos principais:

  ‣ Hospedagem
  ‣ A&B 
  ‣ Comercial
  ‣ Administrativo / financeiro

1.4.1 Hospedagem

Compreende os grupos de tarefas:

  ‣ Recepção;
  ‣ Portaria / concierge;
  ‣ Telefonia;
  ‣ Governança;
  ‣ E, muitas vezes, as de lazer e eventos.

  a) Recepção

  A recepção desenvolve atividades como registro de hóspedes (check 
in), vendas para hóspedes walk-in (hóspedes que não fizeram reservas), 
emissão de aviso de entrada e saída de hóspedes, mudança de hóspede 
de apartamento, emissão de lista diária de hóspedes e elaboração de sua 
saída (check out). 
  O registro do hospede é obrigatório. A Ficha Nacional de Registro de 
Hóspede é o documento legal do Ministério do Turismo, e visa padronizar as 
informações mínimas necessárias sobre os hóspedes dos hotéis, e também 
fornecer dados estatísticos. Os sistemas informatizados permitem que na 
segunda hospedagem a recepção ofereça ao cliente a ficha preenchida pelo 
sistema, evitando a anotação das mesmas informações que já haviam sido 
registradas na visita anterior. Os cargos que compõe o quadro dessa área 
são: chefe de recepção, encarregado de turno e recepcionista.
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  Os recepcionistas possuem uma alta responsabilidade e devem 
apresentar um atendimento cordial, com agilidade e cortesia. Além disso, 
como irão tratar com um público diversificado, devem saber escutar, 
evitar o nervosismo, discussões, e acima de tudo, buscar soluções para os 
problemas diários.

  b) Portaria Social ou Concierge3 

  As atividades da Portaria Social são complementares e de apoio à 
recepção, em atendimento às necessidades dos hóspedes, tais como: 
comunicações internas e externas, controle de chaves ou cartão para 
acesso aos apartamentos, distribuição de jornais, revistas, organização 
do lobby do hotel e controle visual das entradas e saídas dos hóspedes e 
visitantes. Cargos da Portaria Social: Concierge, porteiro, capitão-porteiro, 
mensageiro, manobrista, ascensoristas.
  O concierge precisa estar totalmente atento à vida cultural da cidade. 
Ele deve saber onde se localiza os melhores restaurantes, o que está 
acontecendo na vida noturna e cultural, para poder passar as informações 
aos hóspedes que as necessitem. 

  c) Telefonia

  A telefonia tem como principais responsabilidades: cuidar das 
comunicações internas dos hóspedes, controlar ligações telefônicas, emitir 
notas de despesas de telefone, despertar os hóspedes. 
  Para tanto, é necessário que o funcionário possua uma voz clara e 
expressiva, uma boa dicção, memória, atenção e presteza. Hoje é necessário 
que se fale pelo menos dois idiomas, em busca de um melhor atendimento 
aos clientes. Para melhor compreensão, foi criado um código internacional 
padronizando a comunicação na forma de soletrar, veja a seguir:

3 O concierge é um cargo comum no ramo hoteleiro em hotéis de categoria superior e 
luxo, que consiste na função do profissional responsável por atender as necessidades 
básicas e especiais dos hóspedes.
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Código de Comunicação Internacional (Cândido; Vieira, 2003):

 A - Alfa  G - Golf  M - Mike   S - Sierra
 B - Bravo  H - Hotel N - November  T - Tango
 C - Charlie  I - Indian O - Oscar  U - Uniform
 D - Delta  J - Juliet  P - Papa    V - Victor
 E - Eco  K - Kilo  Q - Quebec  W - Whisky
 F - Foxtrot   L - Lima  R - Romeo   X - X-Ray 
                                                                            Y - Yankee
                                                                            Z - Zulu

  Os principais cargos encontrados, normalmente, são os de telefonista-
chefe e telefonista. É de praxe os hotéis cobrarem, a título de prestação 
de serviços o percentual de 25% sobre o valor calculado para as ligações 
feitas por hóspedes.

  d) Governança4 

  A governança é o departamento que supervisiona a arrumação, faxina 
e limpeza de apartamentos e áreas sociais do hotel, das áreas de jardim 
interno, da lavanderia e movimento das roupas de cama, mesa e banho, 
tanto do estabelecimento, como o do próprio hóspede. 
  Responsabilidade, confiança e organização são uma das características 
fundamentais para os funcionários da governança. Dentre as funções, 
destacam-se elaborar plano de governanta, elaborar plano de arrumadeira, 
relatório de discrepância, liberar apartamentos e cuidar da decoração do hotel.  
  São cargos desse setor: governanta, mordomo, supervisora de andares, 
camareira, faxineiro, jardineiro, valete, encarregado da lavanderia, 
lavadeira, passadeira. As principais tarefas do valete são o transporte 
e controle de todas as roupas do apartamento e as roupas pessoais dos 
hóspedes para serviços de lavanderia. 
  Alguns hotéis adotam a estratégia de ter casais de camareiros por 
setor, distribuindo para o homem as tarefas mais pesadas, como limpeza 
de banheiras, vidros e pecas sanitárias. 

4 Ver artigo sobre “Governança: diferencial competitivo na hotelaria” nas leituras 
complementares, apresentadas no último capítulo.
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  A supervisão de andares tem como principal tarefa verificar e aprovar o 
trabalho de arrumação e, principalmente, a faxina que libera para o check-in. 
O mordomo é o responsável por uma área onde se hospedam os hóspedes 
VIP, nos hotéis mais sofisticados. Suas principais funções consistem no 
atendimento personalizado durante toda a estadia destes hóspedes.

  e) Lazer 

  Hoje o lazer tornou-se uma necessidade. O homem busca se refazer 
física e psicologicamente do estresse da vida moderna. Com isso, o 
departamento de recreação e lazer dos hotéis virou uma área estratégica 
para atrair clientes e fidelizá-los. 
  Cabe a esse departamento desenvolver, coordenar e organizar as 
atividades de lazer, controlar os estoques, preparar relatórios de aceitação. 
Os cargos normalmente relacionados a esse setor são os de encarregado 
de lazer e recreacionista, e nos hotéis que recebem convenções, o de 
coordenador de eventos e lazer. Essa equipe também deve possuir uma 
boa educação, cordialidade, entusiasmo e disposição.

  f) Eventos

  A maior parte dos hotéis de médio e grande porte está investindo em 
espaços para eventos, com diversificadas salas de reuniões e convenções, 
com um serviço específico e qualificado. 
  É um mercado muito importante para o Brasil, que tem o perfil de 
organização das maiores feiras comerciais, e também como sede regional 
de muitas empresas multinacionais e os maiores mercados da região. 
  Os equipamentos devem ser adequados e com constante modernização, 
e as cidades que mais trabalham esse segmento também oferecem opções 
de diversão e entretenimento, que em nada perdem para outras grandes 
metrópoles. Com certeza, São Paulo é o maior polo brasileiro, porém 
Rio de Janeiro, Salvador e muitas outras cidades estão estimulando esse 
segmento com apoio visionário dos Estados e das municipalidades, bons 
centros de congressos e dinâmicos Convention & Visitors Bureau5. 
5 É uma organização que não visa lucro e age como órgão de suporte e dinamização em 
conjunto com vários setores pertencentes ao turismo, oferecendo auxílio técnico, acesso 
ao material promocional, disponibilidade a bancos de fotografia, estatística, dentre outros.
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  Não basta ter bons espaços. É preciso coordenar todos os setores 
envolvidos no evento. Harmonizar investimentos é uma questão 
fundamental, porém o departamento de eventos de um hotel, seja qual for 
a sua estrutura, deverá estar atento a todas as funções, e alguns itens devem 
merecer uma atenção especial:

a) reserva do salão (espaços, datas, planta de lugares)
b) especificação dos serviços contratados (pessoal, alimentação, 
secretaria)
c) especificação dos equipamentos contratados (computadores, 
retroprojetores, telão, microfones, informática, etc.)
d) especificação do material de apoio contratado (sinalização)
e) responsabilidades (inscrições, reservas)
f) Orçamentos 

  Os eventos realizados nos hotéis variam de acordo com o seu tamanho e 
demanda. Dentre os diversos tipos, cada um com suas particularidades, pode-
se citar: palestras, seminários, congressos, fóruns, convenções, exposições, 
feiras, concursos, entrevistas, leilões, desfiles, coquetéis e workshop.

1.4.2 Alimentos e Bebidas

  Dentro da organização hoteleira, tudo o que envolve alimentos e/ou 
bebidas é operacionalizado e produzido dentro dessa área organizacional. 
  O único serviço raramente administrado por A&B é a geladeira de 
apartamento (também chamada de frigobar ou minibar).
  A área da alimentação é um complexo administrativo dentro dos 
hotéis. A gerência de alimentos e bebidas, a depender do tamanho do 
estabelecimento, pode agregar os seguintes setores: restaurante, banquetes, 
cozinha, copa, bar, entre outros.
  Neste sentido, as habilidades exigidas de um gerente de alimentos e 
bebidas aumentaram, como se pode constatar através das responsabilidades 
e desafios deste gestor:

• Exercer a liderança;
• Selecionar e manter funcionários de alto padrão;
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• Treinar o pessoal;
• Fazer orçamentos;
• Controlar custos;
• Superar as expectativas dos hóspedes em relação as ofertas e 
serviços oferecidos;
• Fomentar a lucratividade de todos os pontos de venda e distribuição 
de alimentos e bebidas;
• Estar sempre atento as inovações e tendências do setor;
• Estar entrosado com o trabalho dos demais departamentos do 
hotel.

  Todos esses desafios estão inter-relacionados às taxas de ocupação 
e vendas de quartos. Por conta disso, tem-se intensificado, sobretudo 
nos últimos tempos, a inovação e diversificação na área, para atender as 
exigências de lucratividade na hotelaria.

  a) Restaurante

  Os restaurantes são estabelecimentos que fornecem aos seus clientes 
alimentação mediante um pagamento. Esses são classificados por 
categorias: luxo, primeira categoria, segunda categoria e terceira categoria, 
geralmente simbolizadas por garfos. 
  Um hotel pode ter muitos restaurantes ou nenhum. Da mesma forma, 
o número e o tipo dos restaurantes que possui podem variar. Em geral, 
os restaurantes dos hotéis são administrados por gerentes próprios, de 
maneira muito semelhante aos restaurantes convencionais. 
  Comumente a brigada funcional dos grandes restaurantes é formada 
por: gerente de alimentos e bebidas, maître6, garçons e commis7.
 

6 Os maîtres são os profissionais responsáveis pelo gerenciamento e supervisão do 
trabalho realizado pelos garçons de um hotel ou restaurante, e que coordenam os 
serviços de atendimento ao cliente, os agendamentos de mesas e/ou organização do 
salão de alimentação.

7 “Commis” é um auxiliar e ao mesmo tempo assistente dos garçons, que os ajuda na 
montagem do salão, serve o couvert, encaminha as comandas, transporta os pedidos da 
cozinha até o guéridon (mesa pequena), faz a reposição dos utensílios das mesas como 
pratos, copos e outros acessórios.
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  b) Banquete

  O banquete é uma refeição (almoço ou jantar) solene ou festiva em que 
um grupo numeroso de pessoas se reúne para celebrar um acontecimento 
marcante na vida social ou política.          
  As captações destes banquetes são feitas no departamento de eventos 
e de marketing dos grandes hotéis. Esses setores têm o dever de determinar 
o processo de negociação e da criação do menu8  junto com seu cliente.           
  O formato das mesas é um fator muito importante nesta caracterização 
de evento, sendo que os estilos podem ser: mesa em T, mesa ferradura, 
mesa em E, mesa em pente, mesa espinha de peixe, mesa em O, mesa em 
I e a mesa imperial.

  c) Cozinha

  A cozinha tem como finalidade a produção das refeições, sendo 
que para possuir produtividade, é necessário um amplo planejamento do 
espaço e das tarefas.
  No departamento da cozinha, o principal fator de observação é a boa 
higiene. Além disso, o trabalho com produtos perecíveis requer uma maior 
concentração e organização operacional.

  d) Copa

  A copa é um setor menos complexo que a cozinha, mas que detém 
funções importantes, pois presta atendimento durante as vinte e quatro 
horas dos serviços hoteleiros. Suas responsabilidades concentram-se em 
atender os pedidos de café da manhã, lanches rápidos, sucos e vitaminas, 
coffee-break9, entre outros serviços. 

8 Lista dos pratos que se servem numa refeição; cardápio.

9 É uma expressão em inglês que significa "pausa para café", que muitas vezes é um 
intervalo no meio de um evento (reunião, palestra, conferência, seminário ou congresso) 
onde as pessoas fazem um lanche e convivem.
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  e) Bar

  O bar é o local onde se vende bebidas alcoólicas e petiscos, que são 
servidos ao longo de um balcão ou em mesas. O desempenho do barman10  
se constitui num dos componentes essenciais deste ambiente. 
  Os bares são também espaços que oferecem aos hóspedes a opor-
tunidade de relaxamento e descontração. Além disso, são ambiente que 
proporcionam socialização para a prática de negócios e para o lazer, que 
podem ser vantajosos, tanto para os hóspedes quanto para o hotel. Devido 
à elevada margem de lucratividade conseguida com a venda de petiscos e 
bebidas, os bares constituem uma importante fonte de receita para o depar-
tamento de alimentos e bebidas.

  Tendências operacionais em alimentos e bebidas:

• Adoção de restaurantes de marca pelos hotéis, em vez dos 
tradicionais restaurantes da casa;
• Restaurantes temáticos, incrementados com os poderes da 
criatividade e ludicidade;
• Cardápios internacionais padronizados para todos os restaurantes 
de uma determinada cadeia de hotéis, mas que também privilegiem a 
gastronomia local.

1.4.3 Comercial / Marketing

  A função do marketing na hotelaria é identificar e buscar atender 
as necessidades, desejos e expectativas dos clientes. Os departamentos 
que comumente compõem o setor de marketing num hotel são: vendas, 
reservas, pesquisa de mercado e comunicação.

10 Barman ou Bartender (traduzido do inglês: homem do bar) é o profissional do ramo 
da coquetelaria, que trabalha em estabelecimentos comerciais preparando e servindo 
bebidas (alcoólicas ou não) simples ou compostas.
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  Vendas

  O departamento de vendas compõe-se de um coordenador e alguns 
promotores. Essa equipe passa geralmente o dia na rua visitando empresas, 
parceiros e seus clientes jurídicos, dando enfoque aos serviços hoteleiros, 
demonstrando seus produtos, fechando acordos, descontos e promoções.

  Reservas

  O departamento de reservas de um hotel tem como principais funções 
o registro de reservas de apartamentos, tanto individuais como de grupos, 
as alterações destas reservas, bem como o atendimento ao cliente, tanto 
físico como jurídico. Com isso, os atendentes de reservas devem ser cada 
vez mais cordiais e informados sobre os serviços que comercializam. 
  As reservas podem ser feitas diretamente (cliente / hotel), indiretamente 
(agência / hotel) ou virtualmente (através de empresas e-commerce de 
viagens, a exemplo do booking.com; trivago.com.br; hotéis.com). No 
entanto, nota-se que, cada vez mais, a clientela tem optado pelas reservas 
on-line, devido a praticidade e comodidade.

  Pesquisa de Mercado

  Através da pesquisa de mercado, o marketing busca um maior 
conhecimento não só da clientela, mas também da concorrência e do 
ambiente no qual a empresa exerce suas atividades, buscando inovar e 
ampliar as possibilidades de negócios, bem como a comercialização de 
uma variedade de produtos e serviços hoteleiros. 

  Comunicação

  A principal função deste departamento é divulgar os bens e serviços 
para os segmentos do mercado. Isso ocorre através da publicidade, 
promoção, relações públicas, patrocínios e marketing direto.
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1.4.4 Setor Administrativo/Financeiro

  As atividades administrativas formam um dos importantes pilares sobre 
o qual se fundamenta a estrutura organizacional hoteleira. Geralmente, esse 
departamento, que faz parte do back office11, se subdivide nos seguintes 
setores: recursos humanos, almoxarifado, compras, manutenção, portaria 
de serviços e gerência.

  Recursos Humanos

  Muitas são as atribuições e responsabilidades inerentes à área de 
recursos humanos, entre elas: recrutamento, seleção, descrição e análise 
de cargos, administração de salários, avaliação de desempenho, política 
de promoções, planos assistenciais, treinamento e desenvolvimento, 
segurança do trabalho. 
  Usualmente, esse campo de trabalho se divide nos seguintes setores: 
departamento pessoal, departamento de treinamento e departamento de 
segurança do trabalho.

  a) Departamento Pessoal
  
  Cabe ao departamento pessoal possuir os conhecimentos sobre os 
seguintes assuntos: registro de empregados, contratos empregatícios, folha 
de pagamento; ou seja, toda a parte burocrática e contratual referente a 
relação dos funcionários com a empresa.

  b) Departamento de Treinamento
  
  Esse departamento é responsável pela qualificação constante dos 
funcionários na hotelaria, sempre atentos à qualidade dos serviços 
oferecidos. Assim, tem como objetivo preparar, educar e treinar toda a 
equipe de funcionários do estabelecimento.

11 O back office equivale a equipe que trabalha nos “bastidores” da hotelaria, ou seja, 
profissionais que não trabalham diretamente no atendimento aos hóspedes.
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  c) Departamento de Segurança do Trabalho
  
  Esse departamento tem como função montar e planejar um forte 
programa de educação e treinamento para que os empregados não cometam 
atos inseguros em determinadas circunstâncias de emergência e também 
para que a empresa crie melhores condições de trabalho.
  Neste sentido, nas empresas de médio e grande porte existe a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), com o objetivo de proporcionar 
condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os colaboradores 
diretos e indiretos da empresa.

  Almoxarifado
  
  Esse setor é responsável pelo recebimento, conferência, estocagem, 
conservação, distribuição e pelo controle dos produtos utilizados pelos 
diversos setores do hotel.

  Compras

  O setor de compras tem como responsabilidade adquirir as mercadorias 
necessárias para o funcionamento do hotel, levantar preços, manter contato 
com os fornecedores e emitir ordens de compras.

  Manutenção

  A necessidade de manter os equipamentos gerando sua máxima 
capacidade de produção, se dá através da manutenção. Com isso, esse setor 
deve proporcionar uma manutenção preventiva que garanta a qualidade 
dos equipamentos e serviços hoteleiros que são oferecidos ao cliente.

  Portaria de Serviços

  Esse setor tem como responsabilidade controlar e fiscalizar a entrada 
e saída dos funcionários, controlar a entrada e saída de veículos tanto dos 
fornecedores como de funcionários e hóspedes do hotel, manter a ordem 
dos vestiários. 
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  Gerência

  A hotelaria tem passado por mudanças significativas causadas, 
em grande parte, pelas inovações tecnológicas e potencializadas 
pela pressão exercida pelos investidores, administradores, clientes e 
funcionários. As exigências mais comuns são com a maior rentabilidade, 
aumento sustentável dos resultados, excelência em serviços e critérios 
administrativos mais modernos.
  A tarefa parece ser fácil, mas o fato de que a operação de um hotel 
envolve muitas e diferentes clientelas, e de que esses estabelecimentos 
permanecem abertos todos os dias da semana, torna essa complexidade um 
desafio, que deve ser enfrentado e vencido pelo gestor hoteleiro.
  Neste contexto, o gerente geral do hotel possui muitos desafios 
e responsabilidades para uma gestão inovadora e eficiente. Ele deve 
garantir: aos proprietários e investidores, um bom retorno de seus 
investimentos; a satisfação dos hóspedes, de modo que desejem retornar 
ao empreendimento; bem como a satisfação da equipe de funcionários; 
sem esquecer dos cuidados com os fornecedores. 
  Para ser bem-sucedido no cumprimento de suas funções, os 
gerentes gerais precisam possuir uma ampla gama de qualidades pessoais 
indispensáveis a essa função, dentre elas:

  • Qualificação e experiência profissional;
  • Liderança;
  • Desenvoltura e segurança – fazer o que precisa ser feito;
  • Habilidades no trato com as pessoas (Relacionamento Interpessoal);
  • Paciência e jogo de cintura;
  • Disposição para delegar efetivamente poderes e funções.

  Do ponto de vista gerencial, um ponto comum entre todos 
os estabelecimentos da área é o fato de que a hotelaria é baseada 
fundamentalmente na prestação de serviços. Este foco nos serviços faz 
com que a ênfase na administração deva estar pautada em bases sólidas de 
qualidade e hospitalidade, temas que serão tratados no próximo capítulo.
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Para saber mais:

www.abbtur.com.br

www.abih.com.br

www.canaltur.com.br

www.turismo.gov.br 

www.cadastur.turismo.gov.br 

classificacao@turismo.gov.br

Portaria Nº 100, de 16 de junho de 2011 (MTUR)
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ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA2

  É notável que, na atualidade, as empresas do setor têm diferentes 
tamanhos, uma enorme variedade de estruturas de hospedagem e um 
grande número de estilos de gerenciamento. 
  Dessa forma, encontram-se na hotelaria diversos tipos de correntes 
organizacionais e não há, na indústria hoteleira, uma forma padronizada 
de se dirigir o negócio. Percebe-se que o pluralismo é uma constante na 
administração de recursos financeiros, humanos e materiais. E isso acontece 
mesmo nas grandes redes internacionais de hotéis, onde se pressupõe uma 
maior padronização de procedimentos.
  Além disso, as atividades são fortemente influenciadas pelas 
características e cultura locais, o que faz com que também aí não se 
encontre uma forma única de se conduzir as atividades do hotel. 
  Tradicionalmente, a grande maioria das empresas hoteleiras era 
constituída por empresas familiares, de administração tradicional e muitas 
vezes pouco profissional.
  Porém, nas últimas décadas, a grande competitividade do mercado 
hoteleiro e a exigência cada vez maior de recursos financeiros para a 
construção e operação de um meio de hospedagem fizeram com que a 
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gestão independente se tornasse difícil e perdesse espaço no mercado.
  A tendência atual, portanto, é que as empresas hoteleiras se unam 
e passem a operar de forma interligada, aproveitando as vantagens que 
a operação em maior escala pode trazer. Neste sentido, percebe-se que 
existem 04 formas de administração hoteleira na atualidade: Independente, 
Multipropriedade, Redes ou Cadeias Hoteleiras e Franquias.

I. INDEPENDENTE

  Caracteriza-se pela administração de uma unidade hoteleira pela 
empresa proprietária, que deve ser a responsável pela concepção, 
construção e exploração do meio de hospedagem.

  Vantagens:

  • Total liberdade de operação;
  • Rendimento máximo para o proprietário;

  Desvantagens:

• Falta de nome reconhecido (especialmente para o turista que não 
conhece o mercado);
• Sistema de reservas limitado (as operadoras turísticas e as 
companhias aéreas estão conectadas com sistemas de reservas de 
hotéis de cadeias);
• Acesso limitado a novas tecnologias;
• Acesso limitado a profissionais experientes;
• Máximo de risco ao proprietário.

II. MULTIPROPRIEDADE

  Os estabelecimentos que operam através de multipropriedade são 
empreendimentos relativamente recentes. Surgiram através da necessidade 
de financiamento para a construção de novas unidades hoteleiras. 
  Dessa forma, os investidores escolhem uma empresa hoteleira para 
administrar um pool de locação e ela será responsável pela gestão deste 
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meio de hospedagem, devendo prestar contas ao condomínio formado 
pelos proprietários investidores.
  As multipropriedades são geralmente representadas por Condo-
mínios Hoteleiros (apart-hotéis); Condomínios de residências secun-
dárias e Timesharing12.

III. REDES OU CADEIAS HOTELEIRAS

  Uma alternativa cada vez mais comum para a gestão dos meios de 
hospedagem é a da administração por meio das redes ou cadeias hoteleiras. 
A maior competitividade no mercado hoteleiro atual e os elevados custos 
fixos inerentes à operação de qualquer empreendimento tornam bastante 
atraente a hipótese da união de vários meios de hospedagem que podem, 
através da união de esforços, obter ganhos de produtividade.
  Existem dois tipos de administração das cadeias hoteleiras: voluntárias 
e integradas.

  Voluntárias:

• Agregam hotéis de administração independente que se unem para 
tornar comum parte de suas tarefas administrativas, principalmente 
nas áreas de reservas, promoção e vendas. 
• Uma das principais cadeias voluntárias em nível mundial é a The 
Leading Hotels of the World, que congrega hotéis de luxo e 5 estrelas, 
e conta com uma rede de mais de 5.000 hotéis por todo o mundo.

  Integradas:
 

• Representam a maior parte dos hotéis ligados a cadeias em todo o 
mundo;

12 Esta modalidade de exploração nasceu nos anos 1970 quando o alemão Alexander 
Nette passou a vender cotas de um hotel na Suíça, para que os proprietários usufruíssem 
das instalações uma vez ao ano. A ideia foi aperfeiçoada e utilizada ainda nos anos 1970 
nos EUA. Assim, somada à tradicional divisão de espaço já existente nos condomínios, 
somou-se a divisão do tempo de uso (time sharing).
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• Ao contrário das cadeias voluntárias, nestas redes não há nenhuma 
autonomia administrativa em cada unidade;
• Toda a gestão é de responsabilidade de uma unidade corporativa 
central.

  Além disso, as cadeias integradas podem operar de 2 formas:

• Algumas vezes elas são as proprietárias dos Meios de Hospedagem 
em que administram;
• Em outras, elas obtêm o controle da gestão do hotel através de um 
contrato de exploração.

IV. FRANQUIA (FRANCHISING)

  As franquias estão presentes na hotelaria desde meados do século 
passado e ela representa nos EUA mais de 65% da capacidade hoteleira.
  Na prática, o sistema consiste num contrato pelo qual o agente 
franqueador cede ao franqueado o direito de utilização de sua marca e 
seus sistemas operacionais por um período determinado, em troca de uma 
compensação financeira.

  A união de Modalidades:

• Alguns dos principais agentes franqueadores do mercado hoteleiro 
são cadeias hoteleiras que buscam outras modalidades de negócios.
• Neste ramo, destacam-se: Choice Hotels, Golden Tulip, além dos 
grupos Marriot e Accor. 

  Veja a seguir como se deu a ampliação das redes ou cadeias hoteleiras 
no Brasil, bem como as principais redes e suas características.

2.1 A ADMINISTRAÇÃO DOS HOTÉIS NO BRASIL

  No Brasil, segundo a Associação Brasileira da Industria de Hotéis 
(ABIH), uma grande parcela da oferta de apartamentos hoteleiros é 
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caracterizada pela empresa/hotel independente, com administração 
familiar e envolvimento direto com os setores operacional, comercial e 
administrativo. Percebe-se também que predominam baixos níveis de 
controles operacionais e pouca padronização de serviços. Um exemplo 
clássico são as pousadas e hotéis centrais que são encontrados nas 
proximidades das rodoviárias do país.
  Existem hotéis de cadeia ou redes de hotéis caracterizados com a 
administração de mais de um equipamento hoteleiro, às vezes atuando em 
um só mercado. Por exemplo, a Rede Othon que foi fundada em 1943, e 
opera 12 unidades no Brasil nos estados do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro 
e Macaé), São Paulo (São Paulo, Araraquara, São Carlos e Matão), Minas 
Gerais (Belo Horizonte), Bahia (Salvador), Ceará (Fortaleza), Rio Grande 
do Norte (Natal) e Pernambuco (Recife). 
  A administração desses hotéis deve ser padronizada, evidentemente, 
obedecendo às categorias de cada equipamento. A administração contábil 
segui um só modelo, e seus indicadores operacionais terão as mesmas 
estruturas contábeis, de tal forma que possam consolidar seus resultados, 
apesar de sempre existirem diferenças entre cada um dos equipamentos 
hoteleiros e entre seus públicos.
  Há também hotéis que, por meio de um sistema de franquia, ou 
franchising, estabelecem parceria com uma marca franqueadora. Esta é 
a proprietária da marca, de uma estrutura de vendas, de um projeto físico 
dentro dos padrões da franquia, ou de um sistema de administração. Com a 
parceria, o trabalho da área comercial tem para o franqueador o seu ponto 
mais forte. Suas vendas podem ser centralizadas e compor uma malha 
forte para reservas e promoções. 
  Muitas vezes, também a operação hoteleira é franqueada, o que 
implica padronização de materiais, serviço e até a decoração física das 
áreas. O franqueado pode comprar parte ou a totalidade dos serviços do 
franqueador, retribuindo através de pagamento de royalties, taxas ou 
comissões. Exemplo: Hollyday Inn Crownw - São Paulo (marca, sistema 
de vendas, operações e administração); Mofarrej Sheraton Hotel (marca, 
sistema de vendas, operações e administração); Hotéis Othon – Fortaleza 
e Maceió (contrato completo).
  Segundo dados obtidos na publicação Hotelaria em Números -  
Brasil 2019, “não existem dados oficiais sobre o número total de hotéis 
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no Brasil”. Portanto, identificou-se os hotéis que são afiliados a cadeias 
hoteleiras nacionais e internacionais e realizou-se uma estimativa 
dos hotéis independentes. Os hotéis pertencentes a cadeias hoteleiras 
nacionais com menos de 600 quartos também foram considerados como 
hotéis independentes.
  Neste contexto, nota-se que o percentual de empreendimentos afiliados 
a cadeias hoteleiras ainda é pequeno em número de hotéis (12,2%), mas 
em número de apartamentos é mais representativo, chegando a 36,9% do 
total de apartamentos disponíveis no Brasil, demonstrando que os hotéis 
afiliados a cadeias têm em média maior número de quartos, especialmente 
aqueles afiliados a cadeias internacionais. Do total de hotéis, flats e resorts 
no Brasil, tem-se:

Fonte: Hotelaria em números - Brasil 2019.

2.2 GRANDES REDES DE HOTÉIS NO BRASIL

  Segundo um estudo realizado pela ABIH, existiam em 2005 operando 
no Brasil um total de 129 redes nacionais e internacionais, com 966 
empreendimentos em operação, sendo 642 hotéis e 324 flats. Na soma final 
o número total de apartamentos era de 131.516, sendo 99.077 originados 
dos hotéis e 32.439 dos flats. 
  No entanto, os grandes eventos esportivos que aconteceram no Brasil 
nos últimos anos, a exemplo das Olimpíadas/2016 e Copa do Mundo/2018, 
fizeram com que o parque hoteleiro brasileiro se ampliasse, inclusive com 
o aumento de redes hoteleiras internacionais. Confira na tabela abaixo a 
lista das maiores redes hoteleiras em operação no Brasil:
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Fonte: Hotelaria em números - Brasil 2019.

  Os números mostram que o Grupo Accor lidera isoladamente, com 
um percentual de participação alto em relação ao total de empreendimentos 
do setor, sendo o Ibis a maior marca hoteleira estabelecida no país.

  Rede ACCOR (Rede Internacional)

  Ao atravessar essa linha imaginária do tempo e chegar aos 42 anos de 
trajetória, a Accor atinge sua maturidade empresarial e crava sua identidade 
não mais francesa, mas universal e múltipla em um país ávido e apto para 
o que o futuro tem de melhor.
  A Accor trouxe a pós-modernidade da hotelaria para o Brasil, fincou 
bandeiras, imprimiu sua marca e firmou um pacto com pessoas e empresas, 
colaboradores e clientes, hóspedes e acionistas: o pacto da multiplicidade.
  Da implantação do Novotel Morumbi (SP) em 1977 à inauguração do 
Fairmont, no Rio de Janeiro em 2019, grandes mudanças ocorreram.
  Uma rede hospitaleira de lifestyle que investiu em recursos humanos, 
em tecnologia, em personalização do atendimento e que obteve e obtêm 
êxito junto a investidores e acionistas.
  A Accor hoje, não é mais coadjuvante, mas protagonista de projetos 
socioambientais dentro do país onde fincou seus alicerces. Busca ser uma 
empresa cidadã, cada vez mais envolvida na integração de populações 
locais, desenvolvendo projetos que otimizem ambientes de trabalho e 
que fomentem a cidadania. Possui como princípios a empregabilidade, 
uso sustentável dos recursos naturais, otimização e distribuição de 
responsabilidades e deveres.



39

  Rede Marriott (Rede Internacional)

  A Marriott International é uma empresa que atua em todo mundo. 
Seu patrimônio começou com um pequeno quiosque de refrescos em 
Washington DC, aberto em 1927 por J. Willard e Alice S. Marriott. 
  Atualmente, a Marriott International possui mais de 6.500 propriedades 
de hospedagem localizadas nos Estados Unidos e em outros 134 países 
e territórios. No Brasil a rede conta com seis grandes hotéis, todos de 
categoria luxo e superluxo. Mas podemos encontrar na rede, além dos 
hotéis luxuosos,  resorts, hotéis somente com suítes e acomodações com 
preços moderados, no total de 17 bandeiras: Marriott Hotels & Resorts, 
JW Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels & Resorts,Courtyard 
, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, Fairfield Inn, Marriott 
Conference Centers, TownPlace Suites,SpringHill Suites by Marriott e 
Marriott Vacation Club, dentre outras.

  Rede Sol Meliá (Rede Internacional)

  A Sol Meliá é uma cadeia hoteleira Espanhola fundada por Gabriel 
Escarrer Juliá em 1956, em Palma de Mallorca (Espanha). Ocupa o 
primeiro lugar no ranking Espanhol tanto no segmento urbano como no de 
lazer, o terceiro europeu e o décimo segundo do mundo. Conta com cerca 
de 350 hotéis, 85.000 apartamentos em 30 países de quatro continentes.
  As marcas com as quais comercializa seus produtos são: Meliá Hotels 
& Resorts, ME by Meliá, TRYP Hotels, Sol Hotels, Paradisus Resorts e 
Sol Meliá Vacation Club. Cada uma das marcas hoteleiras está criada para 
satisfazer um público específico.

  Rede Othon (Rede brasileira)

  O Grupo Othon, fundado por Othon Lynch Bezerra de Mello em 
1905. O Grupo teve início no setor têxtil, aos 25 anos o Sr. Othon inicia 
sua trajetória com uma pequena loja de tecidos. No final de 1943, fundou a 
Companhia Brasileira de Novos Hotéis, hoje conhecida como Hotéis Othon. 
  O primeiro hotel da rede foi o Aeroporto Othon que se localiza no 
centro do Rio de Janeiro e foi inaugurado em 1944. No mesmo ano foi 
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inaugurado o Hotel Praça da Bandeira, São Paulo, também localizado no 
centro da cidade. Por mais que essas já fossem os principais centros de 
negócios do país, a rede Othon a princípio se especializou em hotéis de 
lazer, conceito que somente mudou em 1994. Essa mudança de estratégia 
deu-se com uma campanha de marketing que visava desenvolver a 
atuação da rede no segmento de viagens à negócios, campanha essa que 
deu grandes resultados.
  A rede conta com 3.074 apartamentos e com 1.915 funcionários. Entre 
as cidades a rede possui hotéis em: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, 
Salvador, Rio Grande do Norte, Fortaleza, entre outras. 

  Rede Transamérica (Rede brasileira)

  Seu primeiro investimento foi o Transamérica de São Paulo, 
inaugurado em 1984. Um investimento de US$ 15 milhões. O segundo 
hotel construído da rede foi o Transamérica Ilha de Comandatuba, um 
Resort luxuoso situado em uma ilha na Bahia. 
  Em 1998, os executivos em viagens foram responsáveis por 70% 
da ocupação do Transamérica São Paulo e os eventos cerca de 40% das 
receitas desse estabelecimento. 

  Rede Tropical (Rede brasileira)

  A Tropical Hotels Brasil foi fundada em 1959 como Realtur S/A 
Hoteleira. Empresa essa ligada a Real S/A Transportes Aéreos, que mais 
tarde se tornaria a VARIG. 
  O diferencial desta operadora brasileira é o foco da localização da 
maior parte de seus hotéis, pois esses se localizam mais na região Norte 
e Nordeste, enquanto as outras operadoras focalizam suas construções na 
região Sudeste e Sul. 
  A rede Tropical, como pertencia ao grupo VARIG, vendia pacotes 
com a hospedagem e o aéreo incluso, esses pacotes representavam até 50% 
da ocupação nos hotéis. Atualmente, ela possui cinco empreendimentos 
hoteleiros diversificados, com mais de 1400 apartamentos de categorias 
luxo e superluxo.



41

  Rede Blue Tree Hotels (Rede brasileira)

  Das mãos da empresária Chieko Aoki, nasceu em 1997 a bandeira, 
que se tornou referência para o mercado hoteleiro pela sua elegância, estilo 
próprio, inovação e excelência dos serviços, produtos e pessoas.
  Desde o início de suas operações, a Blue Tree Hotels teve como 
objetivo administrar hotéis localizados em regiões estratégicas do Brasil. 
Motivada pelo seu crescimento natural e pela carência de hotéis com alto 
padrão de serviços, a empresa entrou, já no começo de sua atuação, nos 
segmentos de business, luxo e resorts. A estratégia da rede é adaptar seu 
estilo de atendimento, que privilegia o encantamento do cliente, em todos 
os hotéis que administra, independente da categoria que estão inseridos.
  Hoje, a empresa está presente em diversos destinos brasileiros, 
operando tanto hotéis voltados para o mercado de viagens de negócios 
quanto completos empreendimentos de lazer, nos resorts que administra. 
Todas as unidades possuem completa infraestrutura para a realização de 
eventos, convenções corporativas e programas de incentivo.
  
  A rede possui as marcas:

  Blue Tree Park (resorts e hotéis de categoria luxo com grandes áreas 
de lazer e de eventos)

  Blue Tree Premium (hotéis de categoria alto padrão com serviços 
executivos e sofisticados)

  Blue Tree Towers (hotéis de categoria superior especializados no 
segmento business)

  Atualmente, a Blue Tree Hotels é uma rede hoteleira reconhecida em 
produtos e serviços de excelência e possui atuação global.
  Percebe-se que existem muitos princípios que norteiam a administração 
dos meios de hospedagem, no entanto é preciso destacar três dentre eles: 
Qualidade, Hospitalidade e Sustentabilidade.
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2.3 QUALIDADE NO ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES13

  A Qualidade nos serviços prestados é um tema atual e, cada vez 
mais, está sendo exigida para o desenvolvimento das empresas. Segundo 
CASTELLI (2003), além da flexibilidade e da agilidade em acompanhar as 
mudanças por parte da classe dirigente é preciso prestar atenção para outro 
fator. Trata-se da intensificação da internacionalização ou globalização 
da economia. As empresas, neste caso, estão se deparando com novos 
padrões de Qualidade que não são mais aqueles de determinada região ou 
nação, mas aqueles utilizados nas melhores empresas do bloco econômico 
mundial. As empresas hoteleiras estão inseridas neste contexto, embora 
não estejam ainda condicionadas às certificações internacionais, exigidas 
para as empresas do ramo industrial.
  Implementar a Qualidade nos Serviços e fazer com que empresas 
e proprietários valorizem o cliente é um grande desafio, como explica 
ALBRECHT (apud CASTELLI, 2003), pois "não é barato ou fácil e não 
se consegue sem muito esforço".
  Além disso, os hóspedes estão cada vez mais exigentes, e segundo 
CASTELLI (2003), estamos na Era da Qualidade, e "num mundo cada 
vez mais globalizado só terão vez as empresas que oferecerem produtos e 
serviços com a Qualidade exigida pelos clientes".
  Neste mercado altamente concorrido, a sobrevivência de qualquer 
empresa depende da qualidade de sua produção e operação. Em uma 
organização como o hotel, que oferece produtos/serviços que se preocupam 
em atender basicamente as necessidades dos hóspedes, estes produtos/
serviços devem ser especializados, projetados e produzidos de tal forma a 
agregar valor às experiências de viagem de seus hóspedes.
  Efetivamente não existe desenvolvimento turístico sem uma hotelaria 
forte, tanto em seus aspectos técnicos de conforto, como naqueles referentes 
à qualidade dos serviços, através de uma mão-de-obra especializada 
(CASTELLI, 2003). 
  No entanto, percebe-se que grandes são as dificuldades das empresas 
hoteleiras brasileiras quanto aos seus recursos humanos. Dentre elas, é 

13 Texto adaptado de: VIEIRA, Salete. Apostila de Gestão na Hotelaria. UNEB, Campus 
XVIII, Eunápolis, 2009.
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possível notar que: os funcionários, muitas vezes, não compreendem que 
a sua função é proporcionar experiências positivas aos hóspedes; por 
outro lado, frequentemente não recebem os recursos necessários para 
concretizarem um atendimento diferenciado; ou muitos destes carecem de 
adequado treinamento para usar os recursos de que dispõem; e ainda, não 
recebem os devidos incentivos que os motivem a oferecer o seu melhor 
serviço. Diante desse contexto, as empresas hoteleiras precisam estar 
atentas, pois:

A atuação, sobrevivência e sucesso nesse mercado competitivo 
exigem que as empresas incorporem uma cultura de mudanças em 
que seus paradigmas - que compreendem a filosofia e o conjunto 
de normas que orientam a maneira de se comportar das pessoas - 
também se transformem (DIAS; PIMENTA, 2005, p.82).

  Neste sentido, a adoção de novos paradigmas, como o da 
implementação de uma gestão da qualidade, por exemplo, coloca gestores 
e funcionários diante de um novo desafio: o da necessidade de mudança de 
comportamento. E todo desafio leva consigo uma dose de ansiedade e de 
medo. Isto faz com que as pessoas criem resistência ou rejeição às mudanças 
(CASTELLI, 2003), que devem ser combatidos com a qualificação.
  Diante disso, o conhecimento e a especialização podem ser levados às 
organizações hoteleiras de várias maneiras: pelo recrutamento de pessoas 
adequadas ao perfil exigido pelo cargo, pela contratação de consultores 
e pela assistência técnica adquirida em outras empresas. Além disso, o 
gestor hoteleiro deve investir na sua contínua formação, bem como na de 
seus colaboradores através de cursos, capacitações, treinamentos on the 
job14 e o auto aprendizado.
  A comunicação é outro fator de grande importância para a hotelaria. É 
importante existir uma interligação entre todos os funcionários da hotelaria 
para o seu bom funcionamento, ou seja, todos os setores devem trabalhar 
numa harmônica engrenagem de serviços, desempenhando-os de forma 
integrada, buscando atender e superar as expectativas do cliente.
  Além disso, a avaliação do hóspede deve ser considerada como 
importante instrumento para melhoria da operação hoteleira. Os diversos 
meios de avaliação utilizados na hotelaria atualmente permitem identificar 

14 Formação no local de trabalho.
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15 POPP, Elizabeth Victória (Et al). Hotelaria e Hospitalidade. São Paulo: IPSIS, 2007.

os atributos e indicadores da qualidade dos equipamentos e serviços, 
além de coletar as percepções dos hóspedes em relação ao seu nível de 
satisfação após o consumo. Com tais informações, devidamente tabuladas 
e analisadas, é possível identificar as forças e fragilidades do produto, 
focando na melhoria contínua da qualidade.
  Nota-se que a qualidade no atendimento ao cliente engloba, portanto, 
além dos clientes externos, todos os que com ele interagem, ou seja, 
funcionários (também chamados de clientes internos) e administradores. 
Neste sentido, os meios de hospedagem devem buscar satisfazer necessidades, 
resolver problemas e fornecer benefícios a todos que com eles interagem, e 
isto significa considerar não só clientes (internos e externos) e proprietários, 
como também todas as demais entidades do mercado.
  Com isso, para que as empresas consigam obter a satisfação dos seus 
clientes é necessário, dentre outras coisas, estarem sempre atualizadas com 
o mercado e seguir o conceito de melhoria contínua, ou seja, comprometidas 
a realizar serviços cada dia melhores. É a busca incessante de aperfeiçoar 
mais aquilo que já parece perfeito, visando proporcionar experiências 
memoráveis aos clientes.

  Existem dois fatores que impactam na qualidade15, e que, portanto, 
são fundamentais:

a) o fator técnico, formado pelas características e especificações 
de um produto ou serviço, isto é: os aspectos que fazem cumprir a 
função ao qual se destina, onde o enfoque da qualidade está sobre o 
uso ou funcionamento.
b) o fator humano, que consiste na relação pessoal que decorre de 
um produto ou serviço, o contato do cliente na venda (com o vendedor) 
e na pós-venda (assistência técnica, serviço de atendimento ao cliente 
ou com o próprio idealizador).

  Nesse momento de grande concorrência e extrema semelhança 
técnica entre os produtos e serviços, o fator humano é que faz a diferença. 
É o fator humano que permite não apenas satisfazer, mas superar as 
expectativas do cliente.
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  Observe os resultados da pesquisa16, que demonstram que o cliente 
realmente prioriza o fator humano:

  Por que o cliente muda de fornecedor?

  15% por terem achado produto melhor.
  15% por terem encontrado produto mais barato.
  20% por falta de contato pessoal.
  50% por atendimento rude, desatencioso.

  Comparando os dados, verifica-se que 70% dos motivos de mudança 
de fornecedor estão relacionados ao fator humano, o que comprova sua 
importância. Portanto, se o fator humano é tão importante, deve ser 
tratado com muita atenção, já que pode servir tanto para manter como 
para afastar clientes.
  Neste sentido, a qualidade dos produtos e serviços está acima de 
qualquer investimento que possa ser feito nos dias de hoje na hotelaria. 
Percebe-se que investir em qualidade resulta em produtos melhores, 
posição financeira melhor, maior bem-estar, menor rotatividade de pessoal 
(Turnover), menor absenteísmo, clientes satisfeitos e uma imagem melhor 
do empreendimento.
  Conclui-se que a implementação da qualidade possui um resultado 
positivo tanto para melhoria da qualidade de vida no trabalho, quanto 
no atendimento ao cliente da hotelaria, tornando-se assim um fator de 
suma relevância para o crescimento da empresa, capaz de conquistar a 
fidelidade do cliente, não somente atendendo, mas também superando as 
suas expectativas.
  Dessa forma, observa-se que a sobrevivência de um hotel está 
diretamente ligada à sua capacidade de modernização, inovação e atualização 
de seus dirigentes, pois o mercado considera o consumidor como principal 
foco no setor de serviços. Neste sentido, é urgente a necessidade de uma 
maior reflexão por parte dos profissionais de turismo, e em especial da 
hotelaria, sobre as limitações das estruturas, dos equipamentos e serviços 
hoteleiros brasileiros, para uma melhor adequação aos anseios e desejos 
desta clientela altamente exigente.

16 Disponível em: Technical Assistance Research Programs, Washington, EUA, 1996.
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  Para saber mais: NBR ISO 9001/2000: Sistema da Gestão da 
Qualidade – Requisitos.

  Estudo de Caso:

  Para exemplificar a importância da qualidade na hotelaria, apresentamos 
o caso de um Hotel, relatado em uma entrevista feita com o gerente do Cedro 
Hotel, Campinas-SP, que conta: uma excursão hospeda-se em um hotel, e todos 
os funcionários estão preparados aguardando aquele grande número de pessoas. 
  Na chegada, os hóspedes foram bem recepcionados pelos funcionários, 
mensageiros, recepcionistas, bem atendidos no restaurante, as camareiras eram 
cordiais, ou seja, os hóspedes tiveram todas as mordomias durante a estada. 
Tudo estava perfeito, até que no dia da partida, o garagista agride verbalmente 
um dos hóspedes da excursão por uma falha banal qualquer na hora de retirar 
o ônibus. Nesse momento, foi tudo por "água a baixo", os hóspedes partiram 
com uma má impressão do Hotel em consequência desse incidente. 
  Isso pode explicar como a preparação e o treinamento de toda a equipe 
é importante visando a relação cliente-hóspede. A falha no treinamento de 
um funcionário pode comprometer o trabalho de toda a equipe. Neste caso, 
seria indispensável um treinamento cuidadoso para o garagista e todos os 
colaboradores, principalmente os que estão diretamente ligados ao cliente 
(Equipe do Front Office). Esse treinamento é de extrema necessidade no 
caso desta situação e de muitas outras que acontecem diariamente.
  O exemplo acima mostra o quanto a relação de profissionalismo (e 
de cordialidade) deve existir entre todos os setores do hotel, pois é notório 
que o resultado de todas essas interações é que formará um conceito final, 
satisfatório ou não, por parte dos clientes. A capacidade da empresa em 
desempenhar todas as suas atividades previstas e divulgadas também 
determinarão o nível de qualidade.

2.4 HOSPITALIDADE NA HOTELARIA

2.4.1 Aspectos peculiares da Hospitalidade

  A hospitalidade no turismo possui componentes de espontaneidade 
e de artificialidade, que frequentemente se combinam. Por meio de 
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estratégias e de políticas públicas, os lugares podem preparar-se para 
serem hospitaleiros. 
  Neste sentido, muitos lugares tecem, por exemplo, uma hospitalidade 
profissional, centrada na oferta de estruturas e na prestação de serviços 
voltados - quase exclusivamente - para o atendimento do turista, que é 
comumente chamada de “Hospitalidade Turística”.
  No entanto, algumas estratégias espaciais, que confinam turistas 
de um lado e residentes de outro, limitam a hospitalidade turística a um 
“Teatro para Turista ver”. Nesses casos, faz-se necessário reconhecer que - 
ao contrário do que afirmam alguns autores - um lugar pode ser bom para o 
turista mesmo não sendo bom para o seu morador, mesmo porque o turista 
não tenha noção do seu confinamento.
  Entretanto, salvo as situações do tipo “bolha”, todo o esforço 
no sentido da criação de uma hospitalidade no turismo e na hotelaria 
necessitam do envolvimento das comunidades receptoras. Vejamos, então, 
alguns aspectos históricos da hospitalidade.

2.4.2 Aspectos Históricos da Hospitalidade

  A hospitalidade reflete a cultura e a qualidade de vida das cidades. 
Desde o início da civilização, os gestos de recepção e hospitalidade, 
muitas vezes sem a contrapartida do pagamento, parecem cercados por 
uma aura divina - como na Grécia antiga, onde o Deus Xenios protegia o 
hóspede e o hospedeiro.
  A noção de hospitalidade provém da palavra latina hospitalitas-
atis e traduz-se como: ato de acolher; hospedar; boa acolhida; recepção, 
tratamento cortês, amabilidade, gentileza. A palavra hospes-itus se traduz 
como hóspede. As palavras hospitium-I (hospício) e hospitale-icum 
(hospital, hospedaria, casa de hóspedes) eram recorrentes na Europa a 
partir do Século XI e serviam para designar locais, à margem das antigas 
estradas romanas, destinados a abrigar peregrinos, oferecendo assistência 
variada, inclusive tratamento médico.
  Nas sociedades tradicionais sempre houve muita ênfase na importância 
da hospitalidade e na boa recepção do estrangeiro. Compartilhar o pão cria 
vínculos místicos e a hospitalidade é uma comunhão na qual se estabelecem 
laços indissociáveis.



48

  Nota-se, no entanto, que o conceito de hospitalidade, com o passar 
do tempo, foi sendo dessacralizado, tornando-se um negócio rentável na 
sociedade contemporânea, conforme podemos constatar com o grande 
incremento da hotelaria, pouco restando daquela virtude altamente 
apreciada no passado. 
  Neste sentido, Castelli (2005) traz uma importante contribuição para 
as discussões sobre a importância da hospitalidade na gastronomia e na 
hotelaria, e destaca que “explorar a abrangência e a profundidade desse 
tema, que permeia o objeto de várias ciências, é ainda um desafio a ser 
empreendido pelos estudiosos do assunto”. 
  O autor também acredita que a hospitalidade é associada à amizade 
e à generosidade, considerando que a prática de boas maneiras contribui 
para exterioriza-la. Neste sentido, ele defende que “desde Aristóteles e 
Platão até nossos dias, poder-se-iam declinar inúmeros conceitos sobre 
acolhimento/hospitalidade”. No entanto, Castelli (2005, p. 144) argumenta 
que escolheu o conceito de Gouirand (1994), por julgar pertinente devido a 
razões de imbricatividade, pois permite abordar os dois termos numa forte 
aproximação conceitual e paradigmática:

O acolhimento é um ato voluntário que introduz um recém-
chegado, ou um estranho, em uma comunidade ou em um 
território, que o transforma em integrante desta comunidade 
ou em habitante legítimo deste território e que, a esse título, o 
autoriza a beneficiar-se de todas, ou parte, das prerrogativas que 
se relacionam com o seu novo status, provisório ou definitivo 
(Gouirand apud Castelli 2005, p. 145).

  Castelli (2005, p. 145-146) explica que a partir desse conceito é 
possível desvendar um pouco mais sobre o significado da hospitalidade, 
ato inerente às atividades hoteleiras modernas. Com isso, o autor aponta 
alguns esclarecimentos sobre o seu enunciado:

  a) O acolhimento/hospitalidade como um ato voluntário

  Acolher significa ir ao encontro, representando uma atitude proativa. 
No acolhimento, a pessoa que recebe está constantemente se ocupando 
do visitante. Está sempre em ação, fazendo algo para que o visitante se 
sinta bem. No caso da hotelaria, essa ação vem acompanhada do desejo e 
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da vontade de bem acolher e de encantar o visitante, por parte de todos os 
profissionais. Com isso, quer-se dizer que o check in é um ato voluntário 
e hospitaleiro, mesmo sendo um ato profissional. A hospitalidade, nesse 
caso, é remunerada, caracterizando a essência do negócio hoteleiro. 
Quando isso não ocorre, a hospitalidade passa a ser um ato de caridade ou 
fruto da cortesia e da amabilidade do anfitrião.

b) O acolhimento/hospitalidade como ato de introdução do 
recém-chegado ou estranho

  Introduzir, como ritual, significa levar alguém para dentro de casa, 
fazer passar alguém do exterior para o interior, e essa passagem é feita 
por uma ação humana, um ato voluntário. Essa pessoa que é levada para 
dentro pode ser um frequentador assíduo do hotel ou alguém que está 
chegando pela primeira vez. Em ambos os casos, deve-se propiciar um 
acolhimento caloroso.

c) O acolhimento/hospitalidade como fator integrante do 
recém-chegado na comunidade

  O viajante, ao ser conduzido para dentro de uma comunidade ou 
território, transforma-se em integrante dessa comunidade ou em habitante 
legítimo desse território e, a esse título, está autorizado a beneficiar-se de 
todas ou de parte das prerrogativas que se relacionam com o seu novo 
status, provisório ou definitivo.
  Neste sentido, Cuillé (apud Castelli 2005, p. 147-148) chama a 
atenção para quatro princípios básicos que devem ser respeitados para que 
haja uma boa acolhida. São eles:

• Segurança - o viajante, ao ser acolhido, almeja encontrar um 
abrigo seguro para poder repousar;
• Cortesia - o viajante deseja ser tratado com amabilidade e 
cordialidade para poder sentir-se bem à vontade, como se estivesse 
em sua própria casa;
• Contato - desde a sua chegada até a sua saída, o visitante deseja 
receber toda a atenção;
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• Coerência - o viajante, ao ser acolhido, almeja encontrar 
ambientes e serviços coerentes durante toda a sua estada. Nessa 
linha de pensamento, se um hotel for cinco estrelas, não pode prestar 
serviços ou oferecer ambientes que não se enquadrem com a categoria 
do estabelecimento, buscando a harmonização de todos os serviços.

  Percebe-se que, atualmente, os princípios e elementos da hospitalidade 
são primordiais para uma operação eficiente nos meios de hospedagem. 
Neste sentido, o gestor hoteleiro deve investir fortemente no seu fator 
humano, através do aperfeiçoamento da hospitalidade voluntária para uma 
hospitalidade profissional, promovendo assim um dos seus diferenciais 
competitivos. Então, vejamos a seguir duas importantes dimensões desta 
nova hospitalidade.

2.4.3 Dimensões da Hospitalidade

  Sociocultural

  O ato de acolher é um ato social, culturalmente construído. A 
hospitalidade pode ser voluntária ou involuntária, ou seja, nem sempre 
o anfitrião está recebendo de forma espontânea, portanto, a hospitalidade 
como negócio, não é necessariamente uma hospitalidade natural, pois, o 
grau de cordialidade dos funcionários está associado a uma imposição de 
trabalho, é uma hospitalidade profissional.

  Profissional

  A hospitalidade profissional refere-se, fundamentalmente, aos 
serviços criados para atender aos hóspedes ou aos visitantes de um dado 
lugar. Trata-se de uma hospitalidade preparada, treinada e planejada, à 
qual teoricamente se contrapõe a uma hospitalidade voluntária e amadora. 
Nesse caso, destacam-se os hotéis e restaurantes como principais empresas 
que oferecem uma hospitalidade profissional, mas não são as únicas, em 
tempos de grande competitividade.
  Todos esses conceitos discutidos, como qualidade e hospitalidade, 
devem dar suporte a um planejamento e gestão hoteleira pautados na 
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criatividade, inovação e sustentabilidade; assuntos que serão discutidos no 
próximo capítulo.

Para saber mais:

www.abbtur.com.br

www.abih.com.br

www.accorhotels.com.br

www.bluetree.com.br

www.canaltur.com.br

www.marriot.com.br

www.portaleducacao.com.br 

www.othon.com.br

www.raioxhotelaria.com.br

www.revistahoteis.com.br

www.tropicalhotel.com.br
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PLANEJAMENTO E GESTÃO NOS 
MEIOS DE HOSPEDAGEM3

3.1 PLANEJAMENTO E GESTÃO NA HOTELARIA

  Como toda organização de caráter empresarial, não existe um modelo 
padrão de organização hoteleira. A constituição de um estabelecimento 
desta índole deve-se a compreensão de diversos fatores, entre eles:

a) A finalidade e o propósito que, antes de criar o estabelecimento, 
se consideram na sua concepção original;
b) A política de cada país;
c) A política hoteleira a seguir;
d) O perfil do estabelecimento;
e) O nível do estabelecimento;
f) A dimensão do estabelecimento;
g) A localização;
h) O tipo de serviços e suas variantes;
i) O tipo de administração.

  Mas, se o estabelecimento hoteleiro se enfoca sob um ponto de vista 

“Meus pais torciam para que eu fosse 
médico, advogado ou engenheiro, e 
aqui estou eu: Tecnólogo em Gestão de 
Turismo!!! Doutor da alma, defensor 
do meio ambiente, engenheiro do 
lazer. Um realizador de sonhos” 

(Autor desconhecido).
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sistemático, é possível considerar que em todo hotel existem três recursos 
básicos que devem ser levados em consideração:

  • Humano
  • Material
  • Financeiro

  Esses recursos devidamente inter-relacionados por intermédio de 
uma administração dinâmica, flexível e inovadora, permitem oferecer ao 
usuário e ao funcionário uma sensação de bem-estar. 
  Para alcançar os resultados esperados, portanto, as empresas devem 
realizar o seu planejamento em três níveis: estratégico, tático e operacional. 
Veja o resumo a seguir:

• Estratégico: a empresa utiliza todos os recursos para atingir 
objetivos a longo prazo.
• Tático: é orientado a médio e curto prazo específico de cada setor 
ou área da empresa.
• Operacional: é detalhado para cada atividade alcançar objetivos 
a curto prazo.

  O planejamento estratégico é um modelo de gerenciamento que orienta 
as empresas nas ações para o alcance de melhores resultados.  Envolve, 
além da definição da identidade organizacional, o estabelecimento de 
objetivos estratégicos e metas da instituição para o direcionamento das 
ações de intervenção (estratégias) que visam ao resultado desejado, bem 
como seu monitoramento (indicadores). 
  A partir do diagnóstico de cenários internos e externos, analisando o 
passado e o presente, se estabelece perspectivas para o futuro das instituições. 
Com isso, nota-se que existem 05 etapas importantes para o planejamento:

• DIAGNOSTICO (obter informações / análise de dados)
• PROGNOSTICO (prever acontecimentos, avaliar)
• DECISÕES (estabelecer metas e objetivos, formular planos, deter-
minar recursos necessários)
• IMPLEMENTAÇÃO (Colocar o plano em ação) 
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• CONTROLE (acompanhar e controlar as ações)

  Neste sentido, a gestão pode ser considerada como um conjunto 
de tarefas que procura garantir a realização eficaz de todos os recursos 
disponibilizados pela organização, a fim de serem atingidos os objetivos 
pré-determinados.
  O gestor é alguém que desenvolve os planos estratégicos, táticos e 
operacionais que julgar mais eficazes para atingir os objetivos propostos; 
concebe as estruturas e estabelece as regras, políticas e procedimentos mais 
adequados aos planos desenvolvidos. Ele também implementa e coordena 
a execução dos planos através de um determinado tipo de comando (ou 
liderança) e de controle. 
  Os objetivos da gestão hoteleira devem girar em torno da sobrevivência, 
crescimento e perpetuação da empresa. Para tanto, os gestores de um 
empreendimento hoteleiro devem preocupar-se com alguns elementos 
desafiantes, como mostra a figura 04:

Figura 04 - Desafios do gestor hoteleiro.

  Para alcançar os seus objetivos, os administradores de empresas 
utilizam diversas metodologias, a exemplo da Análise SWOT, em que 
as empresas buscam ter uma visão estratégica dos ambientes (interno e 
externo) onde estão inseridas. Observe a figura 05:
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Figura 05 - Análise SWOT - uma ferramenta de gestão hoteleira.

  As empresas hoteleiras precisam estar atentas às: Strenghts (forças), 
Weaknesses (fraquezas), Oportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). 
Dentre os benefícios da utilização desta ferramenta de gestão está a 
melhoria do conhecimento do negócio e do mercado.
  Além disso, os meios de hospedagem fazem parte de um sistema 
complexo, relacionando-se diretamente com a comunidade local, sua 
cultura e o ambiente natural. Neste sentido, estas empresas precisam dar 
um maior enfoque a um sistema de gestão da sustentabilidade, buscando 
aliar as questões econômicas, com as ambientais e socioculturais. 

3.2 SISTEMA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

  A sustentabilidade da atividade do turismo, como o desenvolvimento 
sustentável de forma geral, está relacionada com as atividades e 
responsabilidades de múltiplos atores, não podendo ser restrita a uma única 
organização. Contudo, lograr o objetivo do desenvolvimento sustentável 
advém, necessariamente, das organizações adotarem práticas sustentáveis 
para as suas atividades.
  Neste sentido, a abordagem da normalização da sustentabilidade 
do turismo e a decorrente possibilidade de implementar um sistema de 
certificação dos empreendimentos que aplicam as normas relacionadas 
partem do estabelecimento de requisitos de desempenho para as dimensões 
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da sustentabilidade (ambiental, sociocultural e econômica), os quais são 
suportados por um sistema de gestão da sustentabilidade.
  O sistema de gestão da sustentabilidade para meios de hospedagem 
soma-se aos demais modelos de sistemas de gestão estabelecidos, dentre 
os quais tem-se como principais referências:

   A NBR ISO 9001 - Sistema da gestão da qualidade; e
   A NBR ISO 14001 - Sistema da gestão ambiental.

  Com isso, a norma “ABNT NBR 15401/2006 - Meios de Hospedagem” 
estabelece requisitos para que os meios de hospedagem possibilitem planejar 
e operar as suas atividades de acordo com os princípios estabelecidos para 
o turismo sustentável.
  Esta norma foi redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes 
de organizações e para adequar-se a diferentes condições geográficas, 
culturais e sociais, mas com atenção particular à realidade de pequenas e 
médias empresas.
  A norma ABNT NBR 15401/2006 estabelece requisitos objetivos 
que podem ser verificados, seja para fins de certificação, seja para os 
empreendimentos efetuarem autoavaliações fidedignas e comprováveis. 
Ela visa implementar ou aprimorar práticas de turismo sustentável, e tem 
como referência básica o Ciclo PDCA (Figura 06):

Figura 06 - Ciclo de Planejamento PDCA.

  Conforme observado na Figura 06, o ciclo PDCA fornece as diretrizes 
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para o planejamento, com foco na melhoria contínua das empresas, 
seguindo os seguintes passos:

 PLAN (PLANEJAR): estabelecer os objetivos e processos 
necessários para fornecer os resultados de acordo com a política do 
empreendimento;
 DO (IMPLEMENTAR): implementar os processos;
 CHECK (VERIFICAR): monitorar e medir os resultados dos 
processos em relação à política, objetivos e metas; e reportar os 
resultados;
 ACT (AGIR): tomar ações corretivas para melhorar continuamente 
a performance do sistema de gestão.

  Para tanto, é importante que os meios de hospedagem busquem 
minimizar seus impactos ambientais, através de estratégias empresariais 
eficientes e realizando os investimentos necessários em:

» Pesquisas; 
» desenvolvimento de tecnologias;
» gestão de resíduos;
» capacitação para mão-de-obra local; 
» modificação de processos, entre outros.

  A norma trata, portanto, da normalização dos aspectos do sistema 
de gestão do empreendimento que constituem fatores-chave da 
sustentabilidade. Ou seja, não apenas controlar os impactos ambientais 
no meio natural, mas também buscar os resultados que irão propiciar 
ao empreendimento:

 Contribuir ativamente para a conservação, a revitalização e a 
recuperação dos recursos naturais;
 Buscar resultados econômicos com ética, contribuindo para a 
justiça social e a valorização das culturas locais;
 Buscar a legitimidade política em termos de participação e 
transferência nos processos de decisão na representação comunitária;
 Interagir com os integrantes da cadeia produtiva do turismo, de 
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maneira a construir as condições operacionais para implementar 
outros sistemas de gestão ambiental.

  Para tanto, os empreendimentos hoteleiros devem estar atentos não 
apenas com o aspecto econômico da empresa, mas também direcionar 
ações de eficiência e melhoria contínua sobre as questões ambientais e 
socioculturais, conforme requisitos a seguir:

I. Requisitos Econômicos:

  Concentram-se na viabilidade econômica do empreendimento, na 
qualidade e satisfação dos clientes, na saúde e segurança dos clientes e do 
trabalho. Tem o objetivo de garantir a equidade na distribuição de benefícios; 
busca gerar os recursos para que possam suportar às gerações futuras.

II. Requisitos Ambientais: 

  Deve assegurar a compatibilidade do desenvolvimento com a 
manutenção dos processos ecológicos essenciais e com a diversidade de 
recursos. Derivam da premissa de que as práticas do empreendimento devem 
ser sustentáveis e minimizar a degradação do ambiente, e contemplam:

• Preparação e atendimento a emergências ambientais;
• Áreas naturais, flora e fauna;
• Arquitetura e impactos da construção no local;
• Paisagismo;
• Emissões; 
• Efluentes e resíduos sólidos;
• Eficiência energética;
• Conservação e gestão do uso da água;
• Seleção e uso de insumos.

III. Requisitos Socioculturais: 

  Busca garantir o desenvolvimento e a preservação da cultura local; 
visa fortalecer a identidade da comunidade e contribuir para o seu 
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desenvolvimento. Além disso, resultam da responsabilidade social e 
cultural que as empresas do turismo devem ter com:

• Comunidades locais
• Populações tradicionais
• Trabalho e renda
• Condições de trabalho
• Aspectos culturais
• Saúde e educação

  Percebe-se, no entanto, segundo Ruschmann (1997) que grande parte 
do insucesso de iniciativas sustentáveis deve-se a políticas que insistem 
na manutenção de determinados empreendimentos às custas de riscos 
adicionais para os recursos, sobrepondo interesses econômicos de curto 
prazo a interesses sociais de longo prazo.
  Nota-se que essa percepção tem se transformado. As empresas 
começaram a perceber as vantagens e importância de implementar um 
sistema de gestão ambiental na hotelaria:

» Para diminuir custos e evitar riscos ambientais;
» Para gerar diferencial competitivo;
» Para melhoria da imagem;
» Para facilitar financiamentos;
» Para alcançar a conformidade legal;
» Para reduzir a poluição;
» Para assegurar que os ambientes permaneçam atraentes e saudáveis 
para os hóspedes, funcionários e comunidade;
» Para motivar os funcionários e engajar os hóspedes na questão 
ambiental;
» Para evitar riscos à saúde dos funcionários e hóspedes.

  Neste sentido, observa-se que organizações de todos os tipos no setor 
do turismo estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar um 
desempenho melhor em relação à sustentabilidade, gerindo o impacto 
de suas atividades, produtos ou serviços, levando em consideração uma 
política e maiores objetivos voltados à sustentabilidade.
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  Esse comportamento se insere no contexto de uma legislação cada 
vez mais exigente, do desenvolvimento de políticas econômicas, de 
outras medidas destinadas a estimular a proteção ao meio ambiente e ao 
patrimônio cultural. Além disso, há uma crescente preocupação das partes 
interessadas, em particular dos clientes, em relação à qualidade, às questões 
ambientais e ao desenvolvimento sustentável do turismo.
  É importante que a gestão dos meios de hospedagem no Brasil tenha 
uma maior atenção a todas essas questões que foram tratadas neste tópico, 
desde a concepção até a implementação e operação hoteleira. Para tanto, é 
primordial também um cuidado especial no desenvolvimento dos projetos 
hoteleiros, tema que será tratado no próximo capítulo.

Para saber mais: ABNT NBR 15401/2006: Meios de Hospedagem.
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DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
HOTELEIROS174

17 Texto adaptado de: VIEIRA, Salete. Apostila de Projeto Hoteleiro. UNEB, Campus XVIII, 
Eunápolis, 2009.

  Segundo o Ministério do Turismo, a hotelaria é um dos setores que 
mais se desenvolvem no país. Novos empreendimentos surgem a cada ano, 
voltados para os mais diversos segmentos do mercado.
  Mas o dinamismo que o setor hoteleiro vem demonstrando nos 
últimos anos não se reflete no número de profissionais qualificados atuando 
no setor, que continua pequeno. Em um mercado com tantas ofertas, um 
negócio hoteleiro depende da gestão criteriosa do empreendimento, desde 
a sua concepção.
  Além disso, a análise mercadológica constitui num estudo dos 
empreendimentos hoteleiros do local em que se pretende desenvolver 
um projeto, que se justifica com a verificação das exigências legais e 
estruturais nos órgãos competentes, como prefeitura e sindicatos do local, 
no que se refere à capacidade de atendimento às necessidades básicas de 
saneamento, luz, telefone, saúde, instituições financeiras, meios de acesso 
e transporte, segurança e veículos de divulgação.
  Também é importante identificar a infraestrutura de apoio com a verificação 
da capacidade de captação para o turismo, ou seja, os tipos de turismo existentes 
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no local, público-alvo, gastronomia, centros culturais, esportivos, de lazer, 
acadêmicos, casas noturnas, parques ecológicos, entre outros.

4.1 A ELABORAÇÃO DO PROJETO HOTELEIRO

  A ideia da implantação de um meio de hospedagem pode ocorrer de 
diversas formas ou sob diversas condições, sendo que as principais no 
Brasil são o da hotelaria independente e das redes hoteleiras.
  Geralmente a hotelaria ligada às redes chegam a possuir um 
departamento exclusivo para o desenvolvimento de projetos. Esses 
departamentos utilizam instrumentos específicos, como análise de 
mercado, avaliação da localização, oferta e demanda. Além disso, quando a 
empresa constata a viabilidade do negócio, o departamento se encarregará 
de estabelecer parcerias e estudar a melhor forma de captação de recursos 
para o novo empreendimento. 
  Já na hotelaria independente, o processo criativo tende a ser menos 
linear. Desse modo, pela compreensão e análise superficial, o empreendedor 
pode, por exemplo, detectar a carência na oferta de meio de hospedagem 
diante de uma forte demanda de turistas, ou esse empreendedor tenha um 
sonho de montar uma pequena pousada.
  De qualquer maneira, hoje em dia, vários empreendedores 
independentes têm recorrido às empresas de consultoria e assessoria, 
adotando uma estratégia mais profissional e menos arriscada.
  O fato é que a elaboração do Projeto arquitetônico para edificação 
ou reforma de um empreendimento desta natureza deve ser atribuída a 
um bom profissional de arquitetura, com o respaldo de profissionais de 
hotelaria que tenham experiência operacional em empreendimentos 
similares e que possam apontar para o arquiteto as necessidades do dia-a-
dia nas instalações físicas.
  Segundo Campus (2003), a segurança da construção e da pessoa física 
deve ser uma das principais preocupações nos projetos arquitetônicos: 
hidráulica, elétrica, sensores de incêndio, detectores de fumaça, autolimpeza 
nos serviços de ar, higiene na filtragem das águas em geral, todos esses 
aspectos deverão estar bem detalhados, incluindo uma construção sólida, 
com mobiliário adequado e de fácil manutenção.
  Com isso, o tópico principal da gestão do projeto é a forma de 
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alcançar equilíbrio no controle dos recursos, custos, prazos, produtividade 
e objetivos por meio de ferramentas como o planejamento sistemático 
de todas as atividades envolvidas. Definem-se os recursos necessários 
à implementação do projeto, como compras, logística, parcerias, 
contratações, dentre outros, definindo também as fases do gerenciamento 
do projeto e os processos envolvidos. 
  Outros pontos, de fundamental importância, para a análise preliminar 
do projeto são: concorrência; demanda e dados socioeconômicos da 
região; para avaliar a viabilidade do negócio.

4.2 VIABILIDADE DO NEGÓCIO 

  As decisões básicas a serem tomadas na implantação de um hotel 
passam necessariamente por algumas questões:

* Para quem o hotel se destina? (segmento de mercado)
* Qual o tipo de hotel que se pretende implantar?
* Onde localiza-lo?

  A primeira questão pode ser respondida se a empresa (a rede hoteleira 
ou o empreendedor) interessada na implantação tiver se especializado em 
um produto, ou se, por condições predeterminadas, inclusive após estudos 
de mercado, estiver interessado em um produto específico. Nesse caso, a 
questão básica a ser respondida é onde implantar esse determinado produto.
  A resposta adequada para essas questões requer um conhecimento 
mínimo de mercado, tanto da demanda (tamanho, características e 
tendências) quanto da oferta (que hotéis existem e como atendem aquela 
demanda). Quanto mais amplo o território que se pretende avaliar, mais 
genéricas serão as informações sobre o mercado. Quanto mais precisa a 
localização, mais aprofundadas e específicas deverão ser as informações 
sobre o mercado. Conhecer o mercado brasileiro como um todo significa 
trabalhar com variáveis amplas e genéricas, enquanto conhecer o mercado 
de uma cidade, por exemplo, significa conhecer o mercado de forma 
detalhada, com variáveis específicas.
  Para realizar uma análise real sobre a viabilidade dos negócios é 
importante abordar os seguintes tópicos:



67

  ‣ Contextualização socioeconômica do local escolhido: 
trata-se do diagnóstico do estágio de crescimento do local escolhido e 
de sua dinâmica de mercado, por meio de análises de suas características 
econômicas, sociais e ambientais. Assim, o estudo dos aspectos geofísicos 
regionais, do índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M), das 
políticas de incentivo, do inventário da oferta de lazer ou negócios e das 
potencialidades do macro ambiente local permite conhecer a dinâmica 
do mercado. Já os aspectos econômicos, a infraestrutura de serviços, a 
mão-de-obra e a logística de fornecedores do futuro empreendimento, os 
deslocamentos de eixos econômicos regionais e municipais e a influência 
regional são fatores cuja análise fornece uma geografia do mercado.
  ‣ Localização - vantagens e desvantagens: análise pontual da 
área a ser contemplada pelo projeto (terreno e entorno) que busca verificar 
os pontos positivos e negativos da localização do hotel. Nesse caso, os 
aspectos a serem analisados são a situações legal e fiscal do terreno, 
legislação urbana e ambiental, condições de acesso ao local, características 
físicas do terreno, de serviços e ao usuário, de formato e dimensões do 
terreno, estudo do entorno e da proximidade dos geradores de demanda 
para o empreendimento.
  ‣ Análise do mercado concorrencial: a dinâmica do mercado 
se equilibra pela oferta e pela demanda exigindo uma análise regional e 
local das características mercadológicas do empreendimento. Essa fase 
contempla a pesquisa de oferta de unidades hoteleiras concorrentes, a fim 
de determinar os concorrentes primários e estabelecer sua ficha técnica, 
com índices históricos contendo a taxa de ocupação, média de hóspedes, 
desempenho, UH’s vendidas e diárias médias. Como instrumental técnico 
para a determinação do potencial de retaliação de cada concorrente direto, 
atual e futuro, pode-se levantar as possibilidades e riscos do mercado 
setorial e as vantagens e desvantagens dos concorrentes (pontos fortes, 
fracos, oportunidades e ameaças).
  ‣ Análise comportamental da demanda: é a verificação da 
demanda a ser atingida pelo empreendimento hoteleiro com respeito a dois 
aspectos: comportamento – que compreende o estudo de segmentação, 
atributos de satisfação dos hóspedes, razões para o não retorno, grau de 
importância das comodidades e de aspectos tecnológicos, como a análise 
de vendas, projeção da oferta, demanda diária média e taxa de ocupação.
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  ‣ Conceituação da unidade hoteleira: nessa etapa tem início 
o planejamento da futura unidade hoteleira, com a definição de suas 
características estruturais e serviços, bem como a determinação do número 
de UH’s, do dimensionamento físico e custo final da implantação. Para 
a finalização dessa etapa, devem-se estabelecer dados estruturais de 
investimentos e de instalações: dimensão da área do hotel e estimativa 
de investimento total, incluindo os custos dos estudos preliminares e 
projeto, edificação, dos equipamentos, de utensílios, de recrutamento e 
treinamento de pessoal, de financiamentos, até o giro necessário para o 
início das atividades.
  ‣ Estudo de viabilidade financeira: para um empreendimento 
ser considerado viável economicamente, ele deve proporcionar uma 
remuneração do capital investido igual ou acima da remuneração 
oferecida pelo mercado. Normalmente, no Brasil, caso seja realizado com 
os cuidados que sua implantação exige, um empreendimento hoteleiro 
pode ser bastante viável, mesmo levando em conta os riscos que o setor 
comporta. O estudo de viabilidade econômica consiste no conjunto das 
equações que relaciona variáveis independentes (aquelas que são pré-
fixadas como impostos, salários e encargos de funcionários, compra do 
terreno, projeto, etc.) e dependentes (aquelas que devem ser calculadas a 
partir das variáveis independentes, as receitas, a taxa interna de retorno).

4.3 A ELABORAÇÃO DE PLANOS SETORIAIS

  Os planos setoriais referem-se aos estudos de instalação e de operação 
de cada área. No caso de um meio de hospedagem com mais de 200 UH’s é 
necessário a elaboração de um plano descritivo para cada setor.

  ‣ Plano para hospedagem: prevê, dentre outros itens, o 
dimensionamento do número de colaboradores em cada setor, a quantidade 
de enxoval e comodidades para as UH’s, as políticas de descontos das diárias, 
a logística de comunicação entre a recepção, governança e manutenção, 
entre recepção e alimentos e bebidas, a logística do serviço de limpeza e 
supervisão dos quartos, esquemas de folgas da recepção e da governança.
  ‣ Plano para Alimentos e Bebidas: além de projetar o quadro de 
pessoal para a área, esse plano engloba: design e conceito dos restaurantes 
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e bares, elaboração dos cardápios, confecção das fichas técnicas dos 
alimentos e coquetéis, horários de funcionamento, esquema de folga e 
enxoval do setor.
  ‣ Plano para Evento e/ou Lazer: define o número de colaboradores 
para o setor, a organização de segurança e disponibilidade dos equipamentos, 
fornecimento terceirizado ou não de equipamentos, política institucional 
da inclusão ou não dos equipamentos nas diárias vendidas aos clientes, 
como será a ligação e o relacionamento dos setores de A&B, eventos, 
lazer e hospedagem, elaboração do portfólio de atividades recreativas para 
variadas faixas etárias.
  ‣ Plano para administração e estratégia: prevê a aplicação e a 
manutenção de políticas e metas traçada pela organização, implantação da 
contabilidade gerencial, sistemas de compras, políticas de segurança.
  ‣ Plano para finanças: define o fluxo financeiro nos pontos de venda 
do hotel e a estratégia de controle de entrada e saída dos recursos financeiros 
da unidade hoteleira, além de estabelecer índices de rentabilidade.
  ‣ Plano para o sistema de informações: prevê o fluxo de 
informações, eletrônico ou não a ser utilizado no meio de hospedagem, 
levando em conta as necessidades pertinentes de cada setor operacional 
ou administrativo do hotel, e a manutenção e utilização dos equipamentos 
eletrônicos (softwares e hardwares).
  ‣ Plano para Recursos Humanos: canais de recrutamento, critérios 
de seleção, políticas de contratação, benefícios que os funcionários receberão, 
treinamentos, critérios para requalificação, desligamento e recontratação.
  ‣ Plano para manutenção: descrição técnica dos equipamentos de 
manutenção preventiva ou emergencial, incluindo manuseio, controle de 
processos de geração de resíduos e de manutenção ambiental.
  ‣ Plano para promoção e vendas: prevê o processo de lançamento, 
layout e logotipos dos produtos do meio de hospedagem, manutenção da 
carteira de clientes, política de promoção de vendas, criação, sistematização, 
análise e controle dos formulários de satisfação dos hóspedes.

  Nos empreendimentos de menor porte, não é necessário a 
elaboração de planos para todos esses setores, mas somente para aqueles 
imprescindíveis ao bom funcionamento do meio de hospedagem, como os 
planos de hospedagem, alimentação e administrativo.
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4.4 A VOCAÇÃO TURÍSTICA DO LOCAL

  Percebe-se que, cada vez mais, a atividade turística não deve se 
restringir somente ao lazer, e, como observamos nos grandes centros, é 
crescente a demanda pelo turismo de negócios e suas vertentes.
  A segmentação do mercado gera grupos de demandas cada vez mais 
específicas, propiciando a instalação de produtos particularmente dirigidos 
a um determinado nicho. A chamada “customização” já ingressou de forma 
definitiva na atividade hoteleira, portanto, os projetos de viabilidade devem 
apresentar um levantamento correto das características desses segmentos 
(e, às vezes, subsegmentos) de mercado.
  Caso a análise esteja voltada para um hotel de lazer, a primeira etapa 
é verificar o potencial da localidade escolhida. Comunidades que detêm 
certo produto turístico geralmente tendem a superestimar a possibilidade 
de sua exploração. Os atrativos turísticos podem ter apelo local, regional, 
nacional ou internacional, mas à hotelaria interessam, principalmente, os 
três últimos níveis.
  Deve-se explorar todas as possibilidades de melhor aproveitamento 
dos atrativos, fazendo com que apenas uma diária se transforme na geração 
de vários pernoites na localidade. Neste sentido, dentre os stakeholders18  
responsáveis para proporcionar as condições para o aumento da permanência 
do turista na localidade, estão os gestores públicos e do turismo. Para o 
gestor hoteleiro, portanto, cabe a desafiadora tarefa de proporcionar ao 
turista uma experiência memorável, através de um espaço ancorado na 
qualidade, hospitalidade e sustentabilidade.

18 São os principais indivíduos, grupos ou instituições envolvidas num projeto e/ou com 
interesses suscetíveis aos impactos de um projeto, como equipe, clientes, patrocinadores, 
organizações executoras e o público.
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TEXTOS
COMPLEMENTARES5

5.1 HOSTELS: Novos meios de hospedagem em Aracaju-SE19

Por: Mirela Carine Santos Araújo

  Nos últimos anos, Aracaju vem apresentando uma diversidade nos 
meios de hospedagem e surgiram os Hostels na cidade, também chamados 
de “Albergues da Juventude”. Ao contrário do que as pessoas acreditam, 
os albergues são meios de hospedagem seguros e tem se espalhado por 
todo o mundo, conquistando adeptos de todas as faixas etárias.
  Os albergues da juventude ou hostels são estabelecimentos comerciais 
que oferecem hospedagem coletiva a uma diária acessível, ambiente 
simples e descontraído, frequentado principalmente pelo público jovem.
  A chegada desse novo meio de hospedagem contribui para ampliação e 
diversificação do parque hoteleiro da cidade. Além disso, os hostels atraem 
um tipo de hóspede que é simpatizante do estilo de hospedagem segura, 
prática e barata que prioriza o intercâmbio cultural, além da preocupação 
com questões socioambientais. 
19 Artigo publicado no Jornal da Cidade, Aracaju-SE, em 01 de fevereiro de 2016 – Ano 
XLIV – Nº 13.074 (Caderno C – Turismo).
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  Este tipo de meio de hospedagem surgiu em 1909, na Alemanha, 
quando o professor Richard Schirmann dedicava parte de seu tempo a criar 
programas de convivência para seus alunos. De atividades pedagógicas, 
ele passou a organizar grupos com jovens para realizar pequenas viagens 
de estudos. Foi assim que o prof. Schirmann descobriu a possibilidade de 
criar uma alternativa para acomodar os alunos, que não fosse apenas o 
pernoite em hospedarias.
  Assim nasceu o primeiro Albergue da Juventude - HOSTEL, em 
Altena, Alemanha, no ano de 1912, que funciona até hoje. Em 1932 
foi criada a Federação Internacional de Albergues da Juventude - 
Hostelling International.
  A ideia chegou ao Brasil na década de 60, década da geração "pé na 
estrada", do movimento hippie e dos movimentos estudantis no mundo. Em 
1971, o Brasil criou a Federação Brasileira dos Albergues da Juventude e 
começou a fazer parte do Movimento Alberguista. Atualmente a Hostelling 
International (HI) é uma das maiores redes de hospedagem do mundo, 
presente nos cinco continentes.
  Há ainda albergues independentes e filiados a outras redes menos 
conhecidas que igualmente oferecem boa estrutura e atendimento, como a 
Che Lagarto Hostel que está presente em cinco países da América do Sul: 
Argentina, Brasil, Peru, Uruguai e Chile. Além disso, gigantes da hotelaria 
mundial como a Rede Accor que passou a investir neste nicho, com o Base 
Backpackers, com unidades na Austrália e Nova Zelândia.
  Criados com o objetivo de ajudar os jovens de limitados recursos 
econômicos a desfrutar da natureza e das cidades do mundo, os albergues 
se encontram hoje em dia no coração do turismo internacional para uma 
ampla faixa etária. A maioria dos albergues da juventude ou youth 
hostels estão localizados em regiões centrais das cidades ou locais de 
fácil acesso por transporte público. Isto também possibilita a conhecer os 
atrativos turísticos das cidades visitadas. 
  Os hostels filiados à Hostelling International no Brasil oferecem um 
típico café da manhã brasileiro, que em geral compreende pães, bolos, 
frutas, sucos, cereais, café, leite e achocolatado. E, em sua maioria, 
possuem cozinha e lavanderia comunitárias para uso dos hóspedes e 
restaurante e/ou lanchonete. Todos os Hostels possuem área comunitária 
e a maioria possui ótimas áreas de lazer. É importante destacar que 
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existem diferenças e semelhanças entre este tipo de meio de hospedagem 
e a hospedagem tradicional. 
  As diferenças marcantes entre o hostel e uma pousada, por exemplo, é 
que enquanto no segundo os quartos são privativos, nos hostels os hóspedes 
ficarão hospedados com pessoas que não conhece, em quartos coletivos 
femininos, masculinos ou mistos. Outra diferença marcante, é que o 
hóspede deve levar a sua roupa de cama e banho, sendo que hoje muitos 
albergues já incluem na diária este serviço. Além disso, nos albergues da 
juventude o hóspede tem acesso à cozinha e à lavanderia e pode utilizá-
los em determinados horários, enquanto numa pousada isso não é viável. 
Existe também um incentivo ao intercâmbio cultural nos hostels, fazendo 
com que os hóspedes interajam uns com os outros com mais facilidade. 
Além da valorização da cultura local, os hostels se preocupam com as 
questões socioambientais, através de princípios de sustentabilidade. 
  Dentre as semelhanças com outros meios de hospedagem, está a 
preocupação com princípios que giram em torno de conceitos indispensáveis 
para o turismo: hospitalidade e qualidade dos equipamentos e serviços.
  Sobre a arquitetura, os hostels não seguem um padrão definido. Cada 
um tem a sua particularidade. O hóspede poderá ficar em prédios históricos, 
casa moderna ou até mesmo em castelos, como o Hostel Lua Cheia, o 
hostel da bruxinha, que foi um dos albergues mais famosos e conhecidos 
do Brasil, localizado em Natal-RN, e funcionou de 1989 a 2015. 

  Hostels em Aracaju

  Aracaju é uma cidade que vem buscando ampliar o seu parque 
hoteleiro, para atrair cada vez mais turistas. Com isso, nos últimos anos 
surgiram importantes meios de hospedagem de médio porte, credenciados 
a redes internacionais e também de pequeno porte, como pousadas e 
albergues da juventude. 
  Os hostels de Aracaju são: Aju Hostel e Anauê Hostel. O Aju Hostel 
é o primeiro hostel da rede HI a ser instalado na cidade, e foi inaugurado 
em dezembro de 2012. O casal de proprietários veio de São Paulo, em 
busca de um albergue da juventude e surpreenderam-se ao descobrir que 
não havia este tipo de meio de hospedagem na capital sergipana. Com isso, 
aproveitaram a oportunidade de negócio para abrir o Aju Hostel, que hoje 
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conta com quartos privativos e coletivos, seguindo o padrão e filosofia da 
Hostelling International.
  O Aju Hostel fica localizado na Rua François Hoald, nº 276, Atalaia, 
próximo à Passarela do Caranguejo. Este hostel oferece uma diária 
acessível, incluindo roupa de cama e banho, café da manhã, internet 
wi-fi e computador com acesso à internet. Possui suítes privativas e 
compartilhadas, atendendo aos diferentes públicos. Além disso, os sócios-
proprietários valorizam seus espaços de convivência e lazer, com objetos 
da cultura local, bem como a divulgação dos atrativos e eventos que 
acontecem em Sergipe.

 
Espaço para café da manhã Espaço de lazer e entretenimento

 
Espaço para descanso Suíte privativa

  O Anauê Hostel foi inaugurado em 2013, possui também uma 
administração familiar, com cinco colaboradores. Sua estrutura de 
hospedagem suporta uma capacidade para 52 hóspedes e oferece quartos 
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Quarto compartilhado Quarto privativo

 
Área de Convivência Café da manhã

de casal, de família e quartos compartilhados.  Também disponibiliza aos 
hóspedes café da manhã incluído na diária, lavanderia, cozinha moderna 
e equipada, quartos para cadeirantes, áreas de convivência, TV a cabo e 
acesso à internet. O Anauê Hostel está localizado na Avenida Lions Club, 
nº 289, também no bairro de Atalaia.

  Por falta de conhecimento, existe ainda um preconceito em relação a 
este tipo de meio de hospedagem. Esse preconceito segue na contramão dos 
princípios do movimento alberguista internacional, que prega o espírito de 
solidariedade, participação e integração de pessoas e culturas. 
  Acredita-se que o preconceito ainda exista devido à comparação dos 
hostels com os albergues de acolhimento de pessoas de rua, e também pelo 
desconhecimento quanto às características destes meios de hospedagem. 
Espera-se que os esclarecimentos e divulgação deste meio de hospedagem 
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possam contribuir para a melhoria da imagem dos hostels ou albergues da 
juventude, como meio de hospedagem acessível, seguro e de qualidade.

Para saber mais:

www.ajuhostel.com.br

www.anauehostel.com.br

www.alberguesdobrasil.com

www.hihostels.com 

www.basebackpackers.com 

www.mochileiros.com

5.2 GOVERNANÇA: Diferencial competitivo na hotelaria20

Por: Leonardo Soares

  Nos últimos 15 anos, a hotelaria no Brasil tem passado por mudanças 
significativas. O surgimento de grandes redes internacionais, o aumento da 
oferta de apartamentos, a utilização da tecnologia na construção de novos 
empreendimentos e, sobretudo, o aprimoramento de serviços oferecidos aos 
hóspedes são exemplos disso. Tal crescimento e evolução têm demandado 
um novo perfil de profissional para atuar nesse mercado.
  Em um período anterior a essas mudanças, o gerente-geral exercia 
uma administração centralizadora, focando os setores administrativo 
e operacional. Os coordenadores de departamentos estavam restritos 
a atividades de rotina. Com o crescimento da oferta hoteleira e, 
consequentemente, o aumento da concorrência, o gestor passou a 
envolver-se também com as áreas de vendas e marketing. Assim, novas 
responsabilidades tiveram de ser distribuídas às equipes.
20 Artigo disponível em: http://hotelariahospitalidade.blogspot.com.br/2008/02/
governana-de-hotel.html. Acesso em: 15 abril 2018.
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  A introdução e contínua utilização de equipamentos com tecnologia 
avançada, as inovações em móveis, pinturas, superfícies e produtos, e o 
surgimento de modernas técnicas de limpeza passam a exigir funcionários 
atualizados e capazes de se adequar a essa nova realidade. Alia-se a tudo 
isso, hóspedes cada vez mais criteriosos. Com esse cenário, criou-se o 
momento ideal para a oferta de cursos universitários desenvolvidos para 
atender a essa demanda.
  Diante de tais mudanças, a área de governança também foi 
reformulada. Como se subordinava quase que totalmente à recepção, 
principalmente no que se refere a informações sobre os apartamentos, seus 
profissionais não possuíam formação específica - aprendiam na prática -, 
e não eram cobrados por uma visão gerencial. Sua principal tarefa era a 
limpeza das dependências físicas do hotel. A atividade era avaliada pelos 
gestores por um viés simplista, pois se acreditava que não demandava 
técnicas específicas.
  Nos últimos anos, a governança passou a ser encarada como uma 
pequena empresa dentro do hotel. Afinal, compreende o maior quadro 
de colaboradores do empreendimento e, dependendo da categoria, pode 
representar até 60% das despesas. Além disso, tornou-se um setor que 
exige funcionários treinados e capacitados por meio de uma formação 
sólida e não apenas pelo empirismo.
  Os envolvidos com esse departamento são categorizados por setores. 
As camareiras cuidam da limpeza dos apartamentos, mordomos prestam 
serviços a hóspedes VIPs e supervisores têm o papel de coordenar e orientar 
os demais funcionários, bem como distribuir as tarefas diárias. No setor 
de áreas públicas, existem os auxiliares de limpeza de ambientes sociais, 
como lobby e salas de convenções, e seus supervisores. Atualmente, a 
lavanderia - responsável pela lavagem e passadoria de todo o enxoval do 
hotel -, na maioria das vezes é terceirizada. Mesmo assim, continua sob 
responsabilidade da governança a supervisão de seus serviços.
  E como as expectativas do cliente não são relacionadas apenas à 
eficiência e qualidade do que é oferecido, mas também a um ambiente 
hospitaleiro e aconchegante, é preciso que a equipe seja motivada e 
comprometida com todo o processo. Um exemplo dessa preocupação é o 
que alguns hotéis chamam de “turn down service” ou “turn down bed” - a 
abertura de cama. No período da tarde, até às 21horas, é retirado o cobre-
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leito (tipo de colcha), as cortinas são fechadas e uma guloseima é deixada 
como cortesia. A fim de garantir um momento marcante ao hóspede, esse 
cuidado tem como objetivo preparar o ambiente para o cliente ter mais 
conforto na hora de dormir.
  Por isso, o profissional que gerencia este departamento precisa adquirir 
experiência e ser capaz de gerir uma empresa em sua totalidade, tanto na 
parte operacional e administrativa, como no aspecto financeiro. Dessa 
maneira, o departamento de governança vem consolidando sua relevância 
no empreendimento e atraindo pessoas interessadas em gerenciá-lo. Seu 
papel já não se resume apenas ao serviço de limpeza do hotel, mas é um dos 
maiores responsáveis pela garantia da excelência dos serviços oferecidos e 
por proporcionar experiências hospitaleiras ao cliente.
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